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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

K018616
Spisová značka: 3K/3/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Salačová, nar. 29.08.1962,
Betliarska 22, 851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Eva Salačová, nar. 29.08.1962, Betliarska 22, 851 07
Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, 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 18.7.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K018617
Spisová značka: 8OdK/33/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Uhrínová, nar. 05.04.1973, Sekurisova 14,
841 02 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Bratislava

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Uhrínová, nar. 05.04.1973, Sekurisova 14, 841 02

II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Milena Nosková, Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1313.

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
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VI.

Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
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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
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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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
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 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 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018618
Spisová značka: 8OdK/32/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zlatica Jurányiová, nar. 31.12.1985, 9. mája 32, 900
29 Nová Dedinka, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Dedinka,

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zlatica Jurányiová, nar. 31.12.1985, 9. mája 32, 900 29 Nová

II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1765.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. 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 ).
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 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

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
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,
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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,

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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ods. 1142/2017
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voči dlžníkovi
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018619
Spisová značka: 8OdK/30/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Jana Poschová, nar. 02.04.1965, Junácka 1, 831
01 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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Bratislava

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Jana Poschová, nar. 02.04.1965, Junácka 1, 831 01

II.
S1699.

Ustanovuje správcu: JUSTICIA Recovery, k. s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, zn. správcu:

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
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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
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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 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
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.
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ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018620
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOM line
spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396
399
Súd ustanovuje do funkcie správcu: PERSPECTA Recovery, k.s., Prievozská 4D, Apollo Business
Center II, blok E, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1755.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, 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.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 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).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). 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).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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).
10. 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).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018621
Spisová značka: 8K/26/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mechanical Services, s.r.o. v likvidácii, Domkárska
13, 821 05 Bratislava, IČO: 46 948 660, právne zast.: LEGATE, s.r.o., Dvořakovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mechanical Services, s.r.o. v likvidácii, Domkárska 13, 821 05
Bratislava, IČO: 46 948 660
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mechanical Services, s.r.o. v likvidácii, Domkárska 13, 821 05
Bratislava, IČO: 46 948 660 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018622
Spisová značka: 4K/30/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku:
4K/30/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: FIDUCIE ENTERPRISES, s.r.o., " v likvidácii", so sídlom Banícka 12-12, 990 01
Veľký Krtíš, IČO: 36 795 763
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 25. septembra 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

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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ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

V Banskej Bystrici dňa 20. júla 2017

Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018623
Spisová značka: 4K/30/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/30/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Cintorínska 5,
949 01 Nitra, IČO: 35 942 436 a Sociálna poisťovňa, ústredie,
Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
proti
dlžníkovi: FIDUCIE ENTERPRISES, s.r.o., " v likvidácii", so sídlom Banícka 12-12, 990 01
Veľký Krtíš, IČO: 36 795 763
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 25. september 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FIDUCIE
ENTERPRISES, s.r.o., " v likvidácii", so sídlom Banícka 12-12, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36 795 763, a to:
veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436 a Sociálna
poisťovňa, ústredie, Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
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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Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
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V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

V Banskej Bystrici dňa 20. júla 2017

Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018624
Spisová značka: 2OdK/178/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Zita Harvanová, nar. 15. 03. 1974,
trvale bytom Tehelná 10, 976 13 Slovenská Ľupča, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Zita Harvanová, nar. 15. 03. 1974, trvale bytom
Tehelná 10, 976 13 Slovenská Ľupča.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marta Todeková, so sídlom kancelárie Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, zn.: S609.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
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zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť
18 prihláškou (§ 166c ZKR).
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
19 uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018625
Spisová značka: 2OdK/179/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Mário Bánský, nar. 09. 03. 1974,
Jesenského 1908/30, 974 01 Banská Bystrica, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Mário Bánský, nar. 09. 03. 1974, Jesenského
1908/30, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S1606.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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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výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á142/2017
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svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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
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g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámerVydáva
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018626
Spisová značka: 2OdK/180/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Milan Oláh, nar. 29. 03. 1965,
trvale bytom Hronská 430/20, 976 46 Valaská, obchodné meno: Milan Oláh, s miestom podnikania Hronská 430/20,
976 46 Valaská, IČO: 41619706, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Milan Oláh, nar. 29. 03. 1965, trvale bytom Hronská
430/20, 976 46 Valaská, obchodné meno: Milan Oláh, s miestom podnikania Hronská 430/20, 976 46 Valaská, IČO:
41619706.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so sídlom kancelárie
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1305.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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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výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á142/2017
v c a je povinný každých
90 dní oda vyhlásenia
konkurzu predložiť súdu
podrobnú
o
Obchodný
vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania:správu
26.07.2017
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018627
Spisová značka: 2OdK/181/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Podšívka, nar. 11. 04. 1966,
trvale bytom Laurínska 618/110, 976 32 Badín, obchodné meno: Peter Podšívka, s miestom podnikania Obrancov
mieru 1152/11-7, 020 01 Púchov, IČO: 34747907, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Peter Podšívka, nar. 11. 04. 1966, trvale bytom
Laurínska 618/110, 976 32 Badín, obchodné meno: Peter Podšívka, s miestom podnikania Obrancov mieru 1152/117, 020 01 Púchov, IČO: 34747907.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marek Perdík, so sídlom kancelárie K. Mikszátha 268/62,
979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1847.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
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Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018628
Spisová značka: 2OdK/182/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ing. Ivan Vozár, nar. 07. 08. 1952,
trvale bytom Internátna 679/45, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 41970161, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Ing. Ivan Vozár, nar. 07. 08. 1952, trvale bytom
Internátna 679/45, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 41970161.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Janka Dobrocká, MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8,
984 01 Lučenec, zn.: S1502.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.

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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018629
Spisová značka: 2OdK/183/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Igor Korytiak, nar. 11. 10. 1987,
trvale bytom Kiepka 554/66, 977 01 Brezno, 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.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Igor Korytiak, nar. 11. 10. 1987, trvale bytom Kiepka
554/66, 977 01 Brezno.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960
01 Zvolen, zn.: S1475.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018630
Spisová značka: 2OdK/184/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Tomáš Urbán, nar. 24. 07. 1982,
trvale bytom Úzka 42/5, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Tomáš Urbán UT SPOLOČNOSŤ, s miestom podnikania
Úzka 42/5, 984 01 Lučenec, IČO: 44122039, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Tomáš Urbán, nar. 24. 07. 1982, trvale bytom Úzka
42/5, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Tomáš Urbán UT SPOLOČNOSŤ, s miestom podnikania Úzka 42/5, 984 01
Lučenec, IČO: 44122039.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S519.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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.
Z b a v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú
uspokojené
v konkurze.
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Deň vydania: 26.07.2017
VI.
S p r á v c a je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).

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,
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e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý
zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
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významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018631
Spisová značka: 31K/17/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: TRANSMEDIC INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Říčany Čestlice 271, 251 01 Říčany, Česká republika, IČO: 27 613 224, proti dlžníkovi: G-MEDICAL SERVICE s.r.o., so
sídlom: 29. augusta 38, 075 01 Trebišov, IČO: 46 662 014, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 20.7.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K018632
Spisová značka: 32K/31/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Norbert Valentovič, nar.
17.03.1950, bytom Rožňavská 14, 040 11 Košice, o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Trebišov, značka správcu S1701.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K018633
Spisová značka: 31K/17/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 17/2017
vo veci
navrhovateľa: TRANSMEDIC INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Říčany - Čestlice 271, 251 01 Říčany, Česká
republika, IČO: 27 613 224,
proti dlžníkovi: G-MEDICAL SERVICE s.r.o., so sídlom: 29. augusta 38, 075 01 Trebišov, IČO: 46 662 014,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 19. 9. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
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

V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
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aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 20. 7. 2017
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 17/2017
vo veci
navrhovateľa: TRANSMEDIC INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Říčany - Čestlice 271, 251 01 Říčany, Česká
republika, IČO: 27 613 224,
proti dlžníkovi: G-MEDICAL SERVICE s.r.o., so sídlom: 29. augusta 38, 075 01 Trebišov, IČO: 46 662 014,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 19. 9. 2017 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to :
1/ TRANSMEDIC INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom: Říčany - Čestlice 271, 251 01 Říčany, Česká republika, IČO:
27 613 224,
2/ ARTMED, spol. s r.o., so sídlom: Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 022 829
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa
20. 7. 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

Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka
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JUDr. Július Tóth
sudca

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa 142/2017
ust. § 154 CSP, prostriedky
procesného
útoku a prostriedky procesnej Deň
obrany
možno26.07.2017
uplatniť
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 20. 7. 2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 20.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K018634
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040
01 Košice, IČO: 36 819 000 o návrhu správcu: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1455, paušálnu odmenu vo výške 1.597,46 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K018635
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040
01 Košice, IČO: 36 819 000, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.651,30 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.651,30
EUR evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka č. D19 - 148/2016 správcovi podstaty, IKORE, k.s., so
sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455 na účet č. SK86 1100 0000 0029 2590 0069, do 3
dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K018636
Spisová značka: 32K/12/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: HUGMAX spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Strojárenská 5, 040 01 Košice, IČO: 36
581 020 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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2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: HUGMAX spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Strojárenská 5, 040 01 Košice, IČO: 36
581 020 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K018637
Spisová značka: 32K/12/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/12/2017
vo veci
navrhovateľa : Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Košice
proti dlžníkovi: HUGMAX spol. s r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame na pojednávanie na deň

20.9.2017

o

10,00

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
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

*) Prineste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
42 včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3
Súd pokladávestník
za potrebné
Vás v konaní vypočuť.
Obchodný
142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Prineste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V Košiciach, dňa 20. júla 2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/12/2017
vo veci
navrhovateľa:

Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Košice
a ním označených
veriteľov 1/ Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Košice
2/ Sociálna poisťovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

20.9.2017

o

10,00

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B

hod.
posch.: 3

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to
1/ Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
2/ Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

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/ Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice,
2/ Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Deň vydania: 26.07.2017

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 20.7.2017
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K018638
Spisová značka: 31K/48/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123, práv. zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 36 853 186 proti dlžníkovi: WORKMAN s.r.o., so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 45 374 929 o
vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 291,12 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 291,12 EUR zložiteľovi preddavku: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, vedený pod položkou denníka D19-177/2016, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K018639
Spisová značka: 31NcKR/22/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matúš Janík, narodený: 25.07.1990, trvale
bytom: Titigradská 1398/17, 040 23 Košice, v konaní o návrhu na oddlženie
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Návrh na povolenie oddlženia z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v
troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 19.7.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K018640
Spisová značka: 31OdK/37/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zuzana Červenáková, narodená: 24.06.1986, bytom:
Hronská 464, 049 25 Dobšiná, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Bratislava, so sídlom: Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Červenáková, narodená: 24.06.1986, bytom: Hronská
464, 049 25 Dobšiná.
II.
Zbavuje dlžníka: Zuzana Červenáková, narodená: 24.06.1986, bytom: Hronská 464, 049 25 Dobšiná
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

K o n k u r z uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 20.7.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
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K018641
Spisová značka: 32K/30/2013
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Nagyová, nar.
21.7.1961, bytom Malá 110, 946 57 Svätý Peter, podnikajúca pod obchodným menom Mária Nagyová- N. M. s
miestom podnikania Malá 110, 946 57 Svätý Peter, IČO: 37 559 737, ktorého správcom je G&B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE a.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
uznesením č.k. 32K/30/2013-338 zo dňa 21.06.2017 z r u š i l konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2017.

Okresný súd Nitra dňa 20.7.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K018642
Spisová značka: 1OdK/13/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Klaudia Nyitraiová, nar. 25.08.1969,
bytom Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Petra
Nízkeho, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 05.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 120/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018643
Spisová značka: 1OdK/25/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dušan Bobula, nar. 27.07.1956, bytom
Mesto Poprad, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1,
066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ing.
Renáty Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 14.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 167/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018644
Spisová značka: 1OdK/29/2017
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Anton Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom
Gápľová 610/7, 080 05 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1,
066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ing.
Renáty Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 16.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 177/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018645
Spisová značka: 1OdK/37/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Peter Wnek, nar. 17.12.1961,
bytom Lomnická 6756/14, 080 05 Prešov - Solivar, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Peter Wnek, s miestom
podnikania Lomnická 6756/14, 080 05 Prešov, IČO: 41 746 562, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so
sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Jozefa
Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 22.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 199/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018646
Spisová značka: 1OdK/39/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Vass, nar. 05.04.1981, bytom
Krátka 1871/14, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080
01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Ing. Evy
Orbanovej, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 23.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 202/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
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. Štefan Tomašovský, sudca
K018647
Spisová značka: 1K/14/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdravotnícke pomôcky u Michaela s.r.o., so sídlom
Generála Svobodu 362, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 46 561 650, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: Zdravotnícke pomôcky u Michaela s.r.o., so sídlom Generála
Svobodu 362, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 46 561 650 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018648
Spisová značka: 2K/60/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SPAS INVEST s.r.o. v
konkurze, so sídlom 059 93 Bušovce 124, IČO: 36 046 078, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so
sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol

schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu SPAS INVEST s.r.o. v konkurze,
so sídlom 059 93 Bušovce 124, IČO: 36 046 078.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K018649
Spisová značka: 1OdK/49/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Emília Ringošová, nar. 25.11.1964,
bytom Sadová 131, 059 86 Nová Lesná podnikajúci pod obchodným menom Emília Ringošová, s miestom
podnikania 059 86 Nová Lesná 131, IČO: 32 250 312, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Prvá
arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 30.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 234/2017.
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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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Prvá
arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 30.06.2017 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 234/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.7.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K018650
Spisová značka: 1K/6/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Sabolová, nar.
4.12.1963, bytom Sídlisko II 56, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, so sídlom
kancelárie Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Iveta Sabolová, nar. 4.12.1963, bytom Sídlisko II 56, 093 01 Vranov nad
Topľou 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 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K018651
Spisová značka: 2K/47/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOSAK s.r.o. v konkurze, so sídlom
Starý trh 50, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 514 471, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 088 833, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: KOSAK s.r.o. v konkurze, so sídlom Starý trh 50, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 514 471
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 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, 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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K018652
Spisová značka: 2K/61/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AMI TRADE s.r.o., so sídlom
Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so sídlom Slánska
20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci v znení:
ZÁVÄZNÝ POKYN PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU
PLÁN SPEŇAŽENIA MAJETKU ÚPADCU uložený podľa § 82 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
Úpadca: AMI TRADE s.r.o. v konkurze, so sídlom Janka Hollého 197/8, Podolínec 065 03, IČO: 36 725 650,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18196/P
Správca: RK Správca, k.s., so sídlom Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava, IČO: 47 257 041, OR SR BA I, Odd.: Sr,
VI.č.: 1528/B, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1759
1.

Úvodné ustanovenia

1.1.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.7.2015, sp. zn.: 2K/61/2015, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 145/2015 pod značkou záznamu K016996 dňa 30.7.2015, bolo voči Úpadcovi začaté
konkurzné konanie.
1.2.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.10.2015, sp. zn. 2K/61/2015, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 204/2015 pod značkou záznamu K023108 dňa 23.10.2015, bol na majetok Úpadcu
vyhlásený konkurz a súd do funkcie správcu ustanovil RK Správca, k.s. (ďalej len Správca).
1.3.
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 ZKR je príslušným orgánom oprávneným uložiť Správcovi tento pokyn
Okresný súd Prešov (ďalej len Súd), keďže prvá schôdza veriteľov nezvolila veriteľský výbor a druhá schôdza nebola
uznášaniaschopná a pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva Súd.
1.4.
Návrhom zo dňa 06.06.2017 Správca požiadal Súd o udelenie záväzného pokynu na speňaženie
majetku Úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty špecifikovaného v bode 2 prostredníctvom ponukového
konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za podmienky, že bude obsahovať nižšie stanovené
náležitosti.
2.

Predmet speňaženia

2.1.
Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu je nasledovný majetok Úpadcu zaradený do
súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 8/2016 pod značkou záznamu K000688 dňa
14.01.2016, ktorý sa bude speňažovať v ponukovom konaní:
2.1.1.
Iná peňažná pohľadávka Úpadcu pod súpisovou zložkou majetku por. č. 2 (pohľadávka voči konateľovi
Úpadcu, pánovi Vladislavovi Rohaľovi, bytom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, z titulu porušenia povinnosti
štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, suma/mena: 6.638,78 EUR).
2.1.2.
Iná peňažná pohľadávka Úpadcu pod súpisovou zložkou majetku por. č. 3 (pohľadávka voči konateľovi
Úpadcu, pánovi Vladislavovi Rohaľovi, bytom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, z titulu úhrady záväzku pána
Vladislava Rohaľa na základe pristúpenia k tomuto záväzku vo výške 20.000,- EUR, ktorý vznikol zo zmluvy o
pôžičke uzatvorenej medzi pánom Vladislavom Rohaľom ako dlžníkom a Máriou Závadskou ako veriteľom,
suma/mena: 22.478,65 EUR).
(ďalej majetok uvedený vyššie ako Predmet speňaženia).
3.
Spôsob speňaženia
3.1
Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie.
3.2
Na zmluvu,
ktorou
Správca speňaží
speňaženia
tohto
pokynu
sa bude
primerane
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
SlovenskejPredmet
republiky podľa
zákona č.podľa
200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
zmene
doplnení
niektorých
zákonovZb.
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
vzťahovať ustanoveniea §o 524
a anasl.
zákona
č. 40/1964
Občiansky
zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej
len „OZ“) o postúpení pohľadávky, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi bez
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3.
Spôsob speňaženia
3.1
Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie.
3.2
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa bude primerane
vzťahovať ustanovenie § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „OZ“) o postúpení pohľadávky, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi bez
akýchkoľvek záruk.
3.3
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto pokynom
zorganizuje druhé kolo, prípadne tretie a štvrté kolo ponukového konania. V prípade, ak nedôjde k speňaženiu
Predmetu speňaženia ani v štvrtom kole ponukového konania, Správca sa obráti na Súd so žiadosťou o udelenie
nového záväzného pokynu na speňaženie Predmetu speňaženia.

4.

Vyhlásenie ponukového konania

4.1

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR.

4.2

Oznámenie bude obsahovať:

(i)
označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania;
(ii)
stručný popis Predmetu speňaženia - s odkazom na údaje zverejnené v Obchodnom vestníku;
(iii)
kontaktné údaje Správcu za účelom poskytnutia vysvetlenia ohľadom podmienok ponukového konania
a ďalších informácií;
(iv)
adresu, kde možno podať ponuku a dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená na túto
adresu; lehota na doručenie ponuky je desať (10) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
5.

Podmienky ponukového konania

5.1
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na č. +421
905 203 458 alebo e-mailom na: branislav@ujvari.sk.
5.2
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v
posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
5.3
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako
aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
5.4
ponuke, ak

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v

(i)
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
(ii)
záujemca ešte pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.2 písm. iv) článku 4. tohto pokynu doručí do
kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
(iii)
víťazná ponuka nebola schválená Súdom podľa bodu 7.1 nižšie.
5.5
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie
Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
6.

Kúpna cena

6.1
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu a túto ponuku predložiť Súdu na schválenie v súlade s bodom
7.1 nižšie.
6.2
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších
ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
6.3
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania
sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK48 0900 0000
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
0005 3095 5605, vedený
Slovenskej
sporiteľni,
(ďalej
len Účet).
aov
zmene
a doplnení
niektorýcha.s.
zákonov
na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
7.

Vyhodnotenie ponukového konania
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ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
6.3
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK48 0900 0000
0005 3095 5605, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len Účet).
7.

Vyhodnotenie ponukového konania

7.1
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie
ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Súdu víťaznú ponuku na schválenie
do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Súd schváli
alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10)
pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Súd predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
7.2
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za
Predmet speňaženia.
7.3
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Súdom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
7.4
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Súd Správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
7.5
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa bodu 7.4 vyššie alebo v
lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
8.

Záverečné ustanovenia

8.1
Ponukové konanie podľa tohto pokynu nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.
8.2

Tento záväzný pokyn nadobúda účinnosť dňom, kedy Súd vyjadrí súhlas s jeho obsahom.

8.3

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.“

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K018653
Spisová značka: 2K/61/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AMI TRADE s.r.o., so sídlom
Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so sídlom Slánska
20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci v znení:
ZÁVÄZNÝ POKYN PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU
PLÁN SPEŇAŽENIA MAJETKU ÚPADCU uložený podľa § 82 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
Úpadca: AMI TRADE s.r.o. v konkurze, so sídlom Janka Hollého 197/8, Podolínec 065 03, IČO: 36 725 650,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18196/P
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Správca: RK Správca, ak.s.,
so sídlom
Staré
Gruntyzákonov
216, 841
04 Bratislava,
IČO:www.justice.gov.sk
47 257 041, OR SR BA I, Odd.: Sr,
o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom sídle:
VI.č.: 1528/B, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1759
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1.
Úvodné ustanovenia

ZÁVÄZNÝ POKYN PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU
PLÁN SPEŇAŽENIA MAJETKU ÚPADCU uložený podľa § 82 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
v znení
neskorších predpisovKonkurzy
(ďalej len aZKR)
Obchodný vestník
142/2017
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
Úpadca: AMI TRADE s.r.o. v konkurze, so sídlom Janka Hollého 197/8, Podolínec 065 03, IČO: 36 725 650,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18196/P
Správca: RK Správca, k.s., so sídlom Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava, IČO: 47 257 041, OR SR BA I, Odd.: Sr,
VI.č.: 1528/B, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1759
1.

Úvodné ustanovenia

1.1.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.7.2015, sp. zn.: 2K/61/2015, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 145/2015 pod značkou záznamu K016996 dňa 30.7.2015, bolo voči Úpadcovi začaté
konkurzné konanie.
1.2.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.10.2015, sp. zn. 2K/61/2015, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 204/2015 pod značkou záznamu K023108 dňa 23.10.2015, bol na majetok Úpadcu
vyhlásený konkurz a súd do funkcie správcu ustanovil RK Správca, k.s. (ďalej len Správca).
1.3.
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 ZKR je príslušným orgánom oprávneným uložiť Správcovi tento pokyn
Okresný súd Prešov (ďalej len Súd), keďže prvá schôdza veriteľov nezvolila veriteľský výbor a druhá schôdza nebola
uznášaniaschopná a pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva Súd.
1.4.
Návrhom zo dňa 06.06.2017 Správca požiadal Súd o udelenie záväzného pokynu na speňaženie
majetku Úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty špecifikovaného v bode 2 prostredníctvom ponukového
konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za podmienky, že bude obsahovať nižšie stanovené
náležitosti.
2.

Predmet speňaženia

2.1. Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu je nasledovný majetok Úpadcu zaradený do súpisu
všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 8/2016 pod značkou záznamu K000688 dňa
14.01.2016, ktorý sa bude speňažovať v ponukovom konaní:
2.1.1. Hnuteľná vec Úpadcu pod súpisovou zložkou majetku por. č. 1 (Príves nákladný, ŠPZ: SL037ZC,
značka:
Pongratz LPA, VIN:U5GV0405251023134, druh karosérie: DB VALNÍKOVÁ, farba: šedá, rok výroby:
2005, stav: opotrebovaný vzhľadom na rok výroby, súpisová hodnota a mena: 300,- EUR).
(ďalej majetok uvedený vyššie ako Predmet speňaženia).
3.

Spôsob speňaženia

3.1
Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje podľa
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok stanovených nižšie.
3.2
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto pokynu sa bude primerane
vzťahovať ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len ObchZ) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi bez záruk.
3.3
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto pokynom
zorganizuje druhé kolo, prípadne tretie a štvrté kolo ponukového konania. V prípade, ak nedôjde k speňaženiu
Predmetu speňaženia ani v štvrtom kole ponukového konania, Správca sa obráti na Súd so žiadosťou o udelenie
nového záväzného pokynu na speňaženie Predmetu speňaženia.
4.

Vyhlásenie ponukového konania

4.1

Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR.

4.2

Oznámenie bude obsahovať:

(i)
označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania;
(ii)
stručný popis Predmetu speňaženia - s odkazom na údaje zverejnené v Obchodnom vestníku;
(iii)
kontaktné údaje Správcu za účelom poskytnutia vysvetlenia ohľadom podmienok ponukového konania
a ďalších informácií;
(iv)
adresu, kde možno podať ponuku a dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená na túto
adresu; lehota na doručenie ponuky je desať (10) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
5.

Podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.2
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,- Eur na

(iii)
kontaktné údaje Správcu za účelom poskytnutia vysvetlenia ohľadom podmienok ponukového konania
a ďalších informácií;
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5.

Podmienky ponukového konania

5.1
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na č. +421
905 203 458 alebo e-mailom na: branislav@ujvari.sk.
5.2
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v
posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
5.3
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako
aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
5.4
ponuke, ak

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v

(i)
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
(ii)
záujemca ešte pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.2 písm. iv) článku 4. tohto pokynu doručí do
kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
(iii)
víťazná ponuka nebola schválená Súdom podľa bodu 7.1 nižšie.
5.5
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie
Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
6.

Kúpna cena

6.1
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu a túto ponuku predložiť Súdu na schválenie v súlade s bodom
7.1 nižšie.
6.2
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších
ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
6.3
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK48 0900 0000
0005 3095 5605, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len Účet).
7.

Vyhodnotenie ponukového konania

7.1
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie
ponúk. O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Súdu víťaznú ponuku na schválenie
do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Súd schváli
alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do desiatich (10)
pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej vete
tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Súd predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
7.2
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za
Predmet speňaženia.
7.3
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Súdom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
7.4
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Súd Správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
7.5
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa bodu 7.4 vyššie alebo v
lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
8.

Záverečné ustanovenia

8.1
Ponukové konanie podľa tohto pokynu nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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57 kedy Súd vyjadrí súhlas s jeho obsahom.
8.2
Tento záväzný pokyn nadobúda účinnosť dňom,
8.3
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.“

7.5
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa bodu 7.4 vyššie alebo v
lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný
príslušné
kolo
ponukového
konania zopakovať.
Obchodný
vestník
142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
8.

Záverečné ustanovenia

8.1
Ponukové konanie podľa tohto pokynu nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.
8.2
Tento záväzný pokyn nadobúda účinnosť dňom, kedy Súd vyjadrí súhlas s jeho obsahom.
8.3
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K018654
Spisová značka: 2K/44/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Bednárová, nar.
8.9.1965, bytom Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd udeľuje správcovi súhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Skrinka pod televízor rok výroby 1980, v súpisovej hodnote 5,- Eur;
Televízor zn. Philips, v súpisovej hodnote 10,- Eur;
Knihovníčka 2 ks, skriňa 3 ks, v súpisovej hodnote 20,- Eur;
Písací stôl, v súpisovej hodnote 5,- Eur;
Kuchynský stôl, rohová lavica, stoličky 2 ks, v súpisovej hodnote 15,- Eur;
Rozkladací gauč, toaletný stolík, konferenčný stolík, nočný stolík, v súpisovej hodnote 30,- Eur;
Rohová sedacia súprava, v súpisovej hodnote 20,- Eur;
Pračka zn. TATRAMAT, v súpisovej hodnote 25,- Eur;
Príbor-6 ks lyžíc, 6 ks vidličiek, 6 ks nožov, hrnce 7 ks, v súpisovej hodnote 4,- Eur;
Varná kanvica 1 ks, v súpisovej hodnote 2,- Eurá;
Kuchynské nože 7 ks, v súpisovej hodnote 2,- Eurá;
Naberačky 3 ks, drevené varechy 5 ks, v súpisovej hodnote 2,- Eurá;
Mixér 1 ks, ručný šľahač 1 ks, Robot zn. ETA, v súpisovej hodnote 40,- Eur;
Poháre na víno 2x 5 ks, poháre na vodu 4 ks, hrnčeky 4 ks, v súpisovej hodnote 3,- Eurá;
Šálky na kávu 6 ks, šálky na čaj 6 ks, v súpisovej hodnote 3,- Eurá;
Koberce 4 ks rozmer 3x2m, 3x4m, v súpisovej hodnote 10,- Eur;
Záclony 4 ks, v súpisovej hodnote 3,- Eurá;
Svietidlá 3 ks, v súpisovej hodnote 3,- Eurá;
Vysávač, v súpisovej hodnote 8,- Eur;
Mikrovlnná rúra zn. ETA, v súpisovej hodnote 7,- Eur;
Akvárium 80 l, v súpisovej hodnote 20,- Eur;
Posteľná bielizeň 8 ks, obrusy 20 ks, uteráky 20 ks, v súpisovej hodnote 4,- Eurá;

za ponúknutú cenu spolu 100,- Eur záujemcovi Michal Bodorík, nar. 31.1.1965, trvale bytom Pucov 118, 026 01
Dolný Kubín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K018655
Spisová značka: 2K/16/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Pavol Kokavec, nar. 18.8.1983,
bytom Urxova 6754/6, 085 05 Prešov - Solivar, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie
Puškinova 16,Vydáva
080 01
Prešov, spravodlivosti
o návrhu EOS
KSI Slovensko,
s.r.o.,
so sídlom
Pajštúnska
5, 851 02
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Ministerstvo
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republiky podľa
zákona
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Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene kanceláriou
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:Pajštúnska
www.justice.gov.sk
35 724 803, zast. advokátskou
TOMÁŠ
KUŠNÍR,
s.r.o.,
so sídlom
5, 851 02 Bratislava, IČO:
36 613 843, na jej vstup do konkurzného konania, uznesením
58 č. k. 2K/16/2016-128 zo dňa 22.06.2017 p r i p u s t
i l vstup spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Mgr. Pavol Kokavec, nar. 18.8.1983, bytom Urxova 6754/6, 085 05 Prešov

Obchodný vestník 142/2017
Oznam
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Deň vydania: 26.07.2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Pavol Kokavec, nar. 18.8.1983,
bytom Urxova 6754/6, 085 05 Prešov - Solivar, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO:
35 724 803, zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO:
36 613 843, na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k. 2K/16/2016-128 zo dňa 22.06.2017 p r i p u s t
i l vstup spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Mgr. Pavol Kokavec, nar. 18.8.1983, bytom Urxova 6754/6, 085 05 Prešov
- Solivar, namiesto pôvodného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO: 36 854 140 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod por. č. 2-3 v celkovej výške 40.646,10 eura.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2017.
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018656
Spisová značka: 22OdK/62/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Cerulík, nar. 10.06.1968, trvale bytom Bánovce nad
Bebravou, podnikajúci pod obchodným menom Milan Cerulík ”TAMI” s miestom podnikania Horné Ozorovce 230, 957
03 Bánovce nad Bebravou, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Milan Cerulík, nar. 10.06.1968, trvale bytom Bánovce nad Bebravou,
podnikajúci pod obchodným menom Milan Cerulík ”TAMI” s miestom podnikania Horné Ozorovce 230, 957 03
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov,
značka správcu S1372.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené vVydáva
prílohách
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
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pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia,
daru alebo
výhry
zo stávky
alebo
hrywww.justice.gov.sk
ponúkol aspoň polovicu takéhoto
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
60
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

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 jevestník
takýchto
návrhov viac, súd ich spojí
na spoločné
konanie. Vo veci samej rozhoduje
súd rozsudkom.
Obchodný
142/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
26.07.2017
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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 Trenčín dňa 19.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K018657
Spisová značka: 22OdK/63/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eduard Martoš, nar. 21.04.1958, trvale bytom Trenčín,
zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eduard Martoš, nar. 21.04.1958, trvale bytom Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S106.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel
vedieť,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 19.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K018658
Spisová značka: 22OdK/64/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Tomáš Považský, nar. 13.10.1981, trvale bytom Bošácka
2529/17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Tomáš Považský, nar. 13.10.1981, trvale bytom Bošácka 2529/17, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu obchodnú spoločnosť Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická
21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
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na ich prihlásenie
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poučení tohto
rozhodnutia.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov,
64 ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Tomáš Považský, nar. 13.10.1981, trvale bytom Bošácka 2529/17, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
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II. Ustanovuje správcu obchodnú spoločnosť Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická
21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu S1433.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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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
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
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podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 19.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K018659
Spisová značka: 22OdK/31/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Jozef Valachovič, nar. 19.1.1983, trvale bytom M. R.
Štefánika 2/7, 972 71 Nováky, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562., o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Ing. Miroslav
Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
122/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K018660
Spisová značka: 22OdK/30/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Marián Jakubík, nar. 25.8.1964, trvale bytom F.
Nádaždyho 102/11, 972 51 Handlová, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan Divko, M. B. A. so sídlom kancelárie
Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Mgr. Dušan
Divko, M. B. A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo
výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
124/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K018661
Spisová značka: 22OdK/32/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Lukáš Gardian, nar. 28.2.1990, trvale bytom 018 15
Bodiná 124, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1394, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo
výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
126/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.7.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K018662
Spisová značka: 25K/6/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Ciglian, nar. 16.08.1977,
Poronda 644/16, 919 26 Zavar, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258,
o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Róbert Ciglian, nar. 16.08.1977, Poronda 644/16, 919
26 Zavar, tak ako bol predložený Okresnému súdu Trnava dňa 28.06.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.7.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K018663
Spisová značka: 25K/17/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Gyerák, nar. 24.08.1952, 930
14 Mad 232, správcom ktorého je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Ladislav Gyerák, nar. 24.08.1952, 930 14 Mad 232 tak
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Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Ladislav Gyerák, nar. 24.08.1952, 930 14 Mad 232 tak
ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 11.01.2017 predložený Okresnému súdu Trnava dňa 09.01.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.7.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K018664
Spisová značka: 25OdK/23/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jitka Kuníková, nar. 27.05.1980, 921 01
Piešťany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci Bratislava, Námestie slobody 12, Bratislava, (kancelária v
Trenčíne) o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jitka Kuníková, nar. 27.05.1980, 921 01 Piešťany.

II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Straka Michal, 927 01 Šaľa, Hlavná 6.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze.
V.
Správca je povinný okamžite informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych
zahraničných 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. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 848/2015 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom 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).
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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).
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. 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.
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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.
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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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.7.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K018665
Spisová značka: 25OdK/24/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Slávka Belanová, nar. 16.10.1963, Šterusy
25, 922 03 Šterusy, zastúpeného: Centrum právnej pomoci Bratislava, Námestie slobody 12, Bratislava, (kancelária
v Trenčíne) o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Slávka Belanová, nar. 16.10.1963, Šterusy 25, 922 03
Šterusy.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Viera Nováková, 92427 Galanta, Z. Kodálya 769/29.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze.
V.
Správca je povinný okamžite informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych
zahraničných 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. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 848/2015 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom 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
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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
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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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
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prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok
73 pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
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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.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj
keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár, j) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa
môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť
vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území
Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.7.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K018666
Spisová značka: 25OdK/22/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Danada, nar. 16.12.1969, Pazmáňa
63/6, 927 01 Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci Bratislava, Námestie slobody 12, Bratislava, (kancelária v
Nitre) o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Danada, nar. 16.12.1969, Pazmáňa 63/6, 927 01 Šaľa.

II.

Ustanovuje správcu: SKP, k.s. so sídlom 96001 Zvolen, Námestie SNP 74/28.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze.
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IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze.
V.
Správca je povinný okamžite informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho známych
zahraničných 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. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 848/2015 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom 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).
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).
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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
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tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár, j) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa
môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť
vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území
Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.7.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K018667
Spisová značka: 7K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Janurová, nar. 07.04.1962, bytom
Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka, správcom ktorého je: JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická
2018/7, 034 01 Ružomberok, takto

rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 EUR.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K018668
Spisová značka: 1K/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: CONSULTING & CONTROL OF
WELDING, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 403 296, takto
rozhodol

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 14.7.2017 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 14.7.2017
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 14.7.2017 a v deň predloženia
tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
20.9.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva dlžníka, aby sa na
pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa
2, 010 01 Žilina a označených veriteľov: Sociálnu poisťovňu, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, Všeobecnú
zdravotnú poisťovňu, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874 a Union
zdravotnú poisťovňu, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, že vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 20.9.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť
č. 2, pojednávanie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

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

79

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v zast. JUDr. Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K018669
Spisová značka: 7OdK/42/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Šovčík, nar. 10.11.1983, bytom Somolického 739/47,
039 01 Turčianske Teplice (do 02.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Šovčík, s miestom podnikania
Somolického 739/47, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 45 496 650), zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivan Šovčík, nar. 10.11.1983, bytom Somolického 739/47, 039
01 Turčianske Teplice.
II.

Ustanovuje správcu: Ing. Rastislav Palutka, so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.

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

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
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1579/88 B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 40 662 012, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Košman, nar. 05.12.1981, bytom Východná 9, 036 01
Martin, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Košman - Warrior Company, s miestom podnikania Račianska
1579/88 B, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 40 662 012.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom
vestníku.
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Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K018671
Spisová značka: 3OdK/37/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Milan Bongilaj, nar. 2.7.1959, trvale bytom 022 01
Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 9, 034 01 Ružomberok,
takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Vladimír
Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 9, 034 01 Ružomberok.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Vladimírovi Herichovi, PhD., so sídlom kancelárie
Dončova 9, 034 01 Ružomberok preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 30.6.2017 a vedený pod položkou registra:283, rok: 2017.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018672
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Andrej Valek, nar.
26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo, (do 25.10.2016 podnikajúci pod obchodným menom
Andrej Valek, s miestom podnikania Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo), ktorého správcom je: Konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie: M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678, v časti o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie: M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 36 869 678, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K018673
Spisová značka: 3OdK/38/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Mgr. Peter Klein, nar. 9.3.1967, trvale bytom 010 01
Mojš 153, správcom ktorého je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Mgr. Miroslav Hlad,
so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Miroslavovi Hladovi, so sídlom kancelárie
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený
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so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Miroslavovi Hladovi, so sídlom kancelárie
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený
na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.6.2017 a vedený pod položkou registra: 280, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018674
Spisová značka: 3OdK/39/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Andrea Zbončáková, nar 16.3.1989, trvale bytom
Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, podnikajúca pod obchodným menom Andrea Zbončáková - Ajka - coolmedia, s
miestom podnikania Podzávoz 2499, 022 01 Čadca, IČO: 47000902, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Martin Chlapík,
so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, takto
rozhodol

Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Ing. Martin
Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Ing. Martinovi Chlapíkovi, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilinapreddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 30.6.2017 a vedený pod položkou registra: 278, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017

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. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018675
Spisová značka: 3OdK/29/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Jozef Senko, nar. 22.3.1956, trvale bytom Antona
Bielka 485/21, 010 09 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Framborská 58, 010
01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správkyne: JUDr. Alena
Balážová, so sídlom kancelárie Framborská 58, 010 01 Žilina.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správkyni JUDr. Alene Balážovej, so sídlom kancelárie Framborská
58, 010 01 Žilina preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 20.6.2017 a vedený pod položkou registra: 229, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018676
Spisová značka: 3OdK/40/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Marcela Kubištová, nar. 20.10.1976, trvale bytom
023 57 Olešná 489, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Ing. Mikuláš Takáč,
so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Ing. Mikulášovi Takáčovi, so sídlom kancelárie Timravy
23, 036 01 Martin preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu
Žilina dňa 3.7.2017 a vedený pod položkou registra: 292, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
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a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018677
Spisová značka: 3OdK/35/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Marián Hoferica, nar. 3.8.1972, trvale bytom
Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 27.6.2017 a vedený pod položkou registra: 269, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018678
Spisová značka: 3OdK/36/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Miroslav Reisinger, nar. 25.6.1985, trvale bytom U
Hluška, Okružná 104/45, 022 04 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie 023 51
Raková 683, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Jozef Šamaj,
so sídlom kancelárie 023 51 Raková 683.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Jozefovi Šamajovi, so sídlom kancelárie 023 51
Raková 683 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina
dňa 28.6.2017 a vedený pod položkou registra: 275, rok: 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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Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: JUDr. Jozef Šamaj,
so sídlom kancelárie 023 51 Raková 683.
Obchodný vestník 142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi JUDr. Jozefovi Šamajovi, so sídlom kancelárie 023 51
Raková 683 preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina
dňa 28.6.2017 a vedený pod položkou registra: 275, rok: 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018679
Spisová značka: 2OdK/42/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ervín Žatkuliak, nar. 23.03.1973, bytom Novoť 737, 029 55
Novoť, do 5.1.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Ervín Žatkuliak, s miestom podnikania 029 55 Novoť
737, IČO: 40 744 132, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ervín Žatkuliak, nar. 23.03.1973, bytom Novoť 737, 029 55
Novoť.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Kostolná, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina

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

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K018680
Spisová značka: 2OdK/43/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Urbanský, nar. 22.01.1978, bytom mesto Žilina, do
31.12.2007 podnikajúceho pod obchodným menom: Miloš Urbanský - M.U.S.A., s miestom podnikania Bajzova
3120/26, 010 01 Žilina, IČO: 41 079 159, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Urbanský, nar. 22.01.1978, bytom mesto Žilina.

II.
Ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice.
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 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 sa neuspokojili 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.
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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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu
sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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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 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018681
Spisová značka: 2OdK/44/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Gallo, nar. 01.01.1942, bytom Veľké Rovné 194, 013
62 Veľké Rovné, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Gallo, nar. 01.01.1942, bytom Veľké Rovné 194, 013 62
Veľké Rovné.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.

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
Obchodnom
vestníku,
že idepodľa
zostaviť
rozvrh
výťažku.
musí
byť podaná na
Vydávaneoznámi
Ministerstvovspravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona
č. 200/2011
Z. z. oPrihláška
Obchodnom
vestníku
o zmene
a doplnenízákladné
niektorýchnáležitosti
zákonov na svojom
webovom
sídle: 1
www.justice.gov.sk
predpísanom tlačive a amusí
obsahovať
v zmysle
§ 29 ods.
ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory 99
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

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
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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 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 sa neuspokojili 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).
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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
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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.
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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 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018682
Spisová značka: 2OdK/45/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Kucek, nar. 29.01.1966, bytom Komenského
487/13, 029 01 Námestovo, do 28.9.2016 podnikajúceho pod obchodným menom Vladimír Kucek, s miestom
podnikania Komenského 487/13, 029 01 Námestovo, IČO: 35 379 961, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Kucek, nar. 29.01.1966, bytom Komenského 487/13,
029 01 Námestovo.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica.

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 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 sa neuspokojili 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.
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Účastníkov
konkurzného
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
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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 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
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K018683
Spisová značka: 2OdK/47/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Skyba, nar. 26.04.1963, bytom Lichardova 2804,
010 01 Žilina, podnikajúca pod obchodným menom Zuzana Skyba ALFA-OMEGA, s miestom podnikania Lichardova
2804/20, 010 01 Žilina, IČO: 30 589 649, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I.
01 Žilina.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Zuzana Skyba, nar. 26.04.1963, bytom Lichardova 2804, 010

II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina.

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 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 sa neuspokojili 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
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
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povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutéhoVydáva
preddavku
na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
právnej pomoci,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018684
Spisová značka: 2OdK/48/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jakub Tomasta, nar. 08.06.1990, bytom Nadsadie 9390/5,
036 01 Martin-Záturčie, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jakub Tomasta, nar. 08.06.1990, bytom Nadsadie 9390/5,
036 01 Martin-Záturčie.
II.
Mikuláš.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ivan Fiačan PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 93, 031 01 Liptovský

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
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vydania:
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 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 sa neuspokojili 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.
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ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je Vydáva
takýchto
návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018685
Spisová značka: 2OdK/49/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Sekerka, nar. 19.04.1982, bytom Okružná 2984/4D,
022 01 Čadca, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Michal Sekerka, nar. 19.04.1982, bytom Okružná 2984/4D,
022 01 Čadca.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Framborská 58, 010 01 Žilina.

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 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 sa neuspokojili 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
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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).
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
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K018686
Spisová značka: 3OdK/45/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Zborovančík, nar. 6.4.1982, trvale bytom 023 01
Oščadnica 939, podnikajúci pod obchodným menom Martin Zborovančík, s miestom podnikania 023 01 Oščadnica
939, IČO: 41070836, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 5.1.2012, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Zborovančík, nar. 6.4.1982, trvale bytom 023 01
Oščadnica 939.
II.

Ustanovuje správcu: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 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 znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie118
zastaví.
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na
ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vymáhateľná alikvotnáačasť
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená119
do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,

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

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018687
Spisová značka: 3OdK/44/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Slovák, nar. 8.7.1952, trvale bytom Čierne 58, 023 13
Čierne, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Čierne.
II.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Slovák, nar. 8.7.1952, trvale bytom Čierne 58, 023 13
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29
121ods. 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

Obchodný vestník 142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Slovák, nar. 8.7.1952, trvale bytom Čierne 58, 023 13
Čierne.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.

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

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018688
Spisová značka: 3OdK/43/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Škultéty, nar. 24.8.1968, trvale bytom Námestie
protifašistických bojovníkov 1705/1, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Ján Škultéty, s miestom
podnikania Kozmonautov 10/7, 036 01 Martin, IČO: 43142141, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
1.5.2013, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Škultéty, nar. 24.8.1968, trvale bytom Námestie
protifašistických bojovníkov 1705/1, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
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
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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
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prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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,
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f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018689
Spisová značka: 3OdK/42/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Káčer, nar. 3.7.1988, trvale bytom Na Močiar
1125/28, 013 01 Teplička nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Káčer, s miestom podnikania Na
Močiar 1125/28, 013 01 Teplička nad Váhom Mário, IČO: 44924453, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, v
konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Káčer, nar. 3.7.1988, trvale bytom Na Močiar 1125/28,
013 01 Teplička nad Váhom
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
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VI.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
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aj
na webovom
sídle142/2017
Ministerstva spravodlivosti
SR: www.justice.gov.sk,
v časti praktické informácie,
vzory26.07.2017
podaní a
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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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
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.
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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.
Obchodný vestník 142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018690
Spisová značka: 3OdK/46/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Bučkuliaková, nar. 14.1.1986, trvale bytom 038 35
Valča 6, podnikajúca pod obchodným menom: Zuzana Bučkuliaková, s miestom podnikania 038 35 Valča 6, IČO:
41810562, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 18.2.2014, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Valča 6.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Bučkuliaková, nar. 14.1.1986, trvale bytom 038 35

II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
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VIII.
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registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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).
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
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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
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Obchodný vestník 142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
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 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018691
Spisová značka: 3OdK/47/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Barčák, nar. 15.5.1971, trvale bytom 013 04 Dolná
Tižina 5, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Tižina 5.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Barčák, nar. 15.5.1971, trvale bytom 013 04 Dolná

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
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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
na142/2017
opakované námietky z toho
istého dôvodu,
ak o nich už nadriadený súd
rozhodol
a na26.07.2017
námietky
Obchodnýneskôr,
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
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
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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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
Obchodný vestník
142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018692
Spisová značka: 3OdK/48/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Tatar, nar. 14.12.1979, trvale bytom Gemerská
1623/1, 010 08 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Tatar B.T cargo, s miestom podnikania
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Tatar, nar. 14.12.1979, trvale bytom Gemerská
1623/1, 010 08 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Tatar B.T cargo, s miestom podnikania
Gemerská 1623/1, 010 08 Žilina, IČO: 44198809, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Branislav Tatar, nar. 14.12.1979, trvale bytom Gemerská
1623/1, 010 08 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Tatar B.T cargo, s miestom podnikania
Gemerská 1623/1, 010 08 Žilina, IČO: 4419880.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 47 817 003.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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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,
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 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 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018693
Spisová značka: 3OdK/49/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Kráľová, nar. 24.1.1968, trvale bytom Dušana
Makovického 5099/8, 036 01 Martin, podnikajúca pod obchodným menom Ľubica Kráľová, s miestom podnikania
Dušana Makovického 5099/8, 036 01 Martin, IČO: 44870698, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
3.11.2011, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubica Kráľová, nar. 24.1.1968, trvale bytom Dušana
Makovického 5099/8, 036 01 Martin.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina.
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Makovického 5099/8, 036 01 Martin.
II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v
rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom uvedeným v článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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).
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
o Obchodnom vestníku
Prihlásiť sa môže
ajMinisterstvo
veriteľ, ktorý
má pohľadávku
voči
inej osobe
ako dlžníkovi,
akZ.jez.zabezpečená
zabezpečovacím
a doplnení
niektorých
na svojom
sídle:uspokojený
www.justice.gov.sk
právom vzťahujúcim saa ko zmene
majetku
dlžníka.
Takýto zákonov
veriteľ môže
byťwebovom
v konkurze
iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
145
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je

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.
prihláškou
možno aj oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
Obchodný vestník
142/2017 Uplatniť v konkurze
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 26.07.2017
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
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
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;

rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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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 Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018694
Spisová značka: 5K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977,
bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto

rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977, bytom Martina Hattalu
2053/30, 026 01 Dolný Kubín, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018695
Spisová značka: 5K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: NSO INVEST, spol. s r.o., so
sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, právne zastúpený advokátom: Mgr. Ladislav Švaňa,
Veľká Okružná 39, 010 01 Žilina, IČO: 42 069 181, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia a.s., so
sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Tomášek &
partners, s.r.o., so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811 a advokátom: Mgr. Vladimír Šárnik,
Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - Ružinov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, tu o späťvzatí
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Konkurzné konanie na majetok dlžníka, z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu, z a s t a v u j e.
II. Stranám náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

Poučenie:
Proti I. výroku tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.02.2017/.
Proti II. výroku tohto uznesenia je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K018696
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PSKS s.r.o., so sídlom Kukučínova
425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413 194, 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

149

Okresný
súdvestník
Žilina v142/2017
právnej veci navrhovateľa
- veriteľa:aSlovenská
republika - Daňový úradDeň
Žilina,
so sídlom
Janka
Obchodný
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania:
26.07.2017
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PSKS s.r.o., so sídlom Kukučínova
425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413 194, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PSKS s.r.o., so sídlom Kukučínova 425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413
194.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, značka správcu: S1520.
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. 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 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 môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Žilina.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a Vydáva
príloh, Ministerstvo
súd vyhotoví
kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
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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dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ( ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis a spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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odbornou starostlivosťou
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niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
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ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom

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
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý 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.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K018697
Spisová značka: 2OdK/46/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jozef Suriak, nar. 18.01.1957, bytom Lodno 45, 023 34
Lodno, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Žiline, Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Lodno.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Jozef Suriak, nar. 18.01.1957, bytom Lodno 45, 023 34

II.

Ustanovuje správcu: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina.

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 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 sa neuspokojili 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 ).
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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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
byť uvedené,
určená, ktoa ju
robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou
podpis
a
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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.
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
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,

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.
Obchodný vestník 142/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.07.2017
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 19.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018698
Spisová značka: 8OdK/32/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Katarína Požgaiová, nar. 19.04.1985, bytom
Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava, správcom ktorého je
Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie: J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.06.2017 a vedený pod položkou registra 260/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.06.2017 a vedený pod položkou registra 260/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018699
Spisová značka: 8OdK/33/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Miloš Šavol, nar. 26.11.1979, bytom Mládežnícka
930/3, 028 01 Trstená, podnikajúci pod obchodným menom Miloš Šavol, s miestom podnikania Mládežnícka 930/3,
028 01 Trstená, IČO: 43 573 541, správcom ktorého je: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14,
010 01 Žilina., takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.06.2017 a vedený pod položkou registra 252/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018700
Spisová značka: 8OdK/34/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Vladimír Kučák, nar. 01.09.1978, bytom Podzávoz
2506, 022 01 Čadca, do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kučák, s miestom podnikania
Podzávoz 2506, 022 01 Čadca, IČO: 40 464 571, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie:
Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
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rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.06.2017 a vedený pod položkou registra 256/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 17.07.2017 v zmysle Zápisnice zo zasadnutia
veriteľského výboru zo dňa 10.07.2017, zverejnená v OV č. 132/2017 dňa 12.07.2017, podľa § 83 ods.1 písm. a)
ZKR, JUDr. Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/15/2016, na majetok úpadcu Nábytok GALAN,
s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s
ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 3. kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na
uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty –
hnuteľné veci a nehmotný majetok úpadcu pod súpisovými zložkami: 1. až 7., 9. až 16., 18. až 26. s prednosťou
ponúk na celý súbor. Obhliadka sa uskutoční dňa 01. 08. 2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch
skladu na adrese – Ivánska cesta 26, Bratislava.

I.
Predmet predaja

Súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.184/2016 dňa 26.9.2016 a následná aktualizácia
zverejnená v OV č. 89/2017 dňa 11.05.2017

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Teplovzdušný agregát K 20/PO
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav opotrebovanosti: používané cca 18 rokov
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Tehelná 10, 902 01 Pezinok, toho času v správe Unicredit Leasing,
budova je uzamknutá, kľúče má len Unicredit
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: TREZOR / Ivánska
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: používané cca 15 rokov, pripevnené k nábytku kancelárie
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 3
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Registračná pokladnica P2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: PC morálne aj fyzicky opotrebované
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 4
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Trezorová skriňa
Počet kusov: 1 ks
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Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: pevne spojene s budovou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1455,40 Eur

Číslo súpisovej zložky: 5
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Slovak alarms
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: morálne opotrebované
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena):

1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 6
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Regálový systém SILIT
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
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Popis: Počítačka bankoviek Procin
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 9
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: MITA KM-2050 kopír.stroj
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: morálne aj fyzicky opotrebovaná
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 10
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: stôl rokovací MAKASAR
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: poškodený používaním
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 11
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: PC – Kalina - grafik
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: zastaralý
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 12
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zhrňov.stena Harmonia
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru, pevne spojené s budovou
Súpisová hodnota majetku (aj mena):

1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 13
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: pokladňa DH sada
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
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Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: dochádzkový systém – RFID sním
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: zostava regálov DH
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: šrotová cena
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Server HP doménový radič
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
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Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: je funkčný len s položkou č. 18
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Server HP DL380G7X5660
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: je funkčný len s položkou č. 16
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4. 007,06 Eur

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: PROG.MICROSOFT BUS.SOL.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Web aplikácia a databáza
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Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Win 2003 Server R2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: MBS – Navision ID-ZA 1200
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
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Popis: AutoCAD LT 2009 CZ
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: zastaralý, nepodporovaný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 24
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Adobe CS3.3 Design Stan. CZ Wi
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: zastaralý, nepodporovaný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: MS WIN Server Stand.Edit.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
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Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Virtual SAN App.Sofw. VMwar
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,98 Eur

II.

Podmienky verejného ponukového konania

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

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu s DPH v rámci príslušného kola verejného ponukového konania za súpisové zložky (s
prednosťou ponuky na celý súbor) speňažovaného majetku.

II.
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Podmienky zloženia zábezpeky

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 500,-Eur v prospech nižšie uvedeného účtu konkurznej podstaty
úpadcu:
VÚB a.s.
IBAN: SK8602000000003092330851
Variabilný symbol: 4152016

Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s dátumom narodenia v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : PONUKOVÉ KONANIE
3. KOLO – VŠEOBECNÁ PODSTATA - KONKURZ 4K/15/2016 – NEOTVÁRAŤ!“

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.
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V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb je to výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku všeobecnej podstaty
alebo celý súbor, doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách (€).

·

Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.

·

Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, nebude
sa na ňu prihliadať.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.

·

Správca môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.
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Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu.

VI.

Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca v prítomnosti Zástupcu
veriteľov do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví zápisnica.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 10 kalendárnych
dní odo dňa otvorenia obálok.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn veriteľského výboru.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 dní od prijatia ponuky s tým, že
kúpna cena bude zaplatená v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k vyššie uvedeným súpisovým
položkám majetku všeobecnej podstaty prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným zaplatením
kúpnej ceny. Kupujúci nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu
z ceny.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu
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K018702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu záložného veriteľa VÚB a.s., zo dňa 28.06.2017 v zmysle § 83 ods.1 písm. b) ZKR,
JUDr. Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/15/2016, na majetok úpadcu Nábytok GALAN,
s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s
ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 4. kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na
uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia súboru majetku zapísaného v súpise majetku oddelenej
podstaty – peňažné pohľadávky pod súpisovými zložkami: 1. – 8. Dostupná dokumentácia bude k dispozícii
k nahliadnutiu dňa 01.08.2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch skladu na adrese – Ivánska
cesta 26, Bratislava.

I.
Predmet predaja – súpis majetku oddelenej podstaty súpisových zložiek 1.-8. Peňažné pohľadávky

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : DVERE BRATISLAVA spol. s r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava, IČO: 44 910 843
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 1 200,-eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
PFAK+1210015
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 600,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : DVERE BRATISLAVA spol. s r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava, IČO: 44 910 843
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 720,-eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
PFAK+12402875
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 3
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : Ing. CHOVANEC Michal, Homolová 12, Bratislava
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 153,36 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie tovaru,
PFAK+16400379
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur
Číslo súpisovej zložky: 4
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : JORVIK RETAIL s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, IČO: 36 763 349
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 527,34 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za dodanie služby,
PFAK+1510006
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 5
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : Miluše Kolářová, Křížiková 405, Benešov u Prahy
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 11,00 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : záloha na tovar BV03+15089
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 6
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : TopSki trade, s.r.o., Gaštanová 3083/40, Žilina, IČO: 47 874 791
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 527,34
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za tovar,
PFAK+1510007
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : UniCredit Leasing Real Estate, Plynárenská 7/A, Bratislava 2, IČO:35 696 796
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 49,72 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : faktúra za služby,
PFAK+1310051
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 8
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Označenie dlžníka : walvier s.r.o., Hurbanova 2941/40A, Senica, IČO:: 45274126
Suma pohľadávky (s rozdelením na istinu/príslušenstvo) : 1.060,00 eur
Právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry (ak bola vystavená) : záloha za tovar, BV03+16041
Deň zaradenia do súpisu : 12.09.2016
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 Eur

II.

Podmienky verejného ponukového konania

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

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za celý
súbor speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu s DPH v rámci príslušného kola verejného
ponukového konania.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

·

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 200,-Eur v prospech nižšie uvedeného účtu konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 200,-Eur v prospech nižšie uvedeného účtu konkurznej
podstaty úpadcu:

VÚB a.s.
IBAN: SK8602000000003092330851
Variabilný symbol: 4152016
Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu dátumom narodenia v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : „PONUKOVÉ KONANIE
4. KOLO - POHĽADÁVKY- KONKURZ 4K/15/2016 – NEOTVÁRAŤ !“

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

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

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku oddelenej podstaty (celý
súbor), doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách (€)

·

Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.

·

Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, nebude
sa na ňu prihliadať.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.

·

Zabezpečený veriteľ môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.

·

Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu, a to VÚB, a.s. ako záložného
veriteľa.
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VI.
Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zabezpečeného
veriteľa VÚB, a.s. a to do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví
zápisnica.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 10 kalendárnych
dní odo dňa otvorenia obálok.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn VÚB, a.s., Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Kúpna zmluva o postúpení pohľadávok bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 dní od
prijatia ponuky s tým, že odplata za postúpenie bude zaplatená v deň podpísania zmluvy o postúpení pohľadávok
a pohľadávky prejdú na úspešného záujemcu až po úplnej úhrade odplaty za postúpenie.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu
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K018703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu záložného veriteľa VÚB a.s., zo dňa 28.06.2017 v zmysle § 83 ods.1 písm. b) ZKR,
JUDr. Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/15/2016, na majetok úpadcu Nábytok GALAN,
s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s
ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 4. kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na
uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia súboru majetku zapísaného v súpise majetku oddelenej
podstaty - zásoby pod súpisovými zložkami: 1. – 7039. Obhliadka súboru zásob sa uskutoční dňa 01.08.2017
v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch skladu na adrese – Ivánska cesta 26, Bratislava.

I.
Predmet predaja
(Súpis oddelenej podstaty súpisových zložiek 1.-7039. hnuteľné veci – zásoby, zverejnený v Obchodnom
vestníku č.184/2016 dňa 26.09.2016)

II.

Podmienky verejného ponukového konania

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

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.
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1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za celý
súbor speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu s DPH v rámci príslušného kola verejného
ponukového konania.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 10.000 Eur (slovom desaťtisíc Eur) v prospech nižšie uvedeného
účtu konkurznej podstaty úpadcu:

VÚB a.s.
IBAN: SK8602000000003092330851
Variabilný symbol: 4152016
Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s dátumom narodenia v prípade fyzickej
osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : „PONUKOVÉ
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·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : „PONUKOVÉ
KONANIE 4. KOLO - HNUTEĽNÉ VECI – ZÁSOBY- KONKURZ 4K/15/2016 – NEOTVÁRAŤ! “

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb je to výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku oddelenej podstaty (celý
súbor), doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách (€).

·

Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.

·

Na ponúkanú kúpnu cenu v nižšej výške ako je stanovené najnižšie podanie pre ponúkané súbory sa
nebude prihliadať.

·

Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku.

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

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, nebude
sa na ňu prihliadať.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.

·

Zabezpečený veriteľ môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.

·

Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu, a to VÚB, a.s. ako záložného
veriteľa.

VI.
Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zabezpečeného
veriteľa VÚB, a.s. a to do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví
zápisnica.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 10 kalendárnych
dní odo dňa otvorenia obálok.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn VÚB, a.s., Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 dní od prijatia ponuky s tým, že
kúpna cena bude zaplatená v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k vyššie uvedeným súpisovým
položkám majetku oddelenej podstaty prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným zaplatením
kúpnej ceny. Kupujúci nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu
z ceny.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
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Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K018704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ležovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 47, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2012 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení rozvrhu pre veriteľov dlžníka v konaní o oddlžení po uplynutí tretieho skúšobného
roka a o uspokojení pohľadávok podľa zostaveného rozvrhu
Okresný súd Bratislava I. uznesením zo dňa 14.07.2014 povolil oddlženie dlžníka: Martin Ležovič, nar.
24.01.1978, bytom Karloveská 47, 841 04 Bratislava. Uznesenie o povolení oddlženia bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 18. 07.2014. Súd ustanovil správcu: Ing. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Holubyho
16, 902 01 Pezinok, značka správcu: S1260.
Dlžníkovi bolo uznesením o povolení oddlženia uložené okrem nepeňažných povinností poskytnúť správcovi na
konci každého skúšobného roka sumu 2 156,28 € na uspokojenie pohľadávok veriteľov; ak by táto suma
presiahla 70 % z čistého príjmu dlžníka, dlžník je povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky najviac vo výške
70 % z čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. Dlžník poukázal určené finančné prostriedky vo výške 2 156,28
€ bezhotovostným prevodom na účet určený správcom dňa 19.7.2017.
Správca po odpočítaní odmeny vo výške 398,33 € (správca je platiteľom DPH, hodnota odmeny podľa vyhlášky sa
zvyšuje o hodnotu DPH), použil čiastku vo výške 1 757,95 € na uspokojenie pohľadávok veriteľov nasledovne:
ASTER spol. s.r.o. (IČO: 31319807) – 3,69 €
Slovenská konsolidačná, a.s. (IČO: 35776005) – 226,46 € (VS 9060312109, KS 2)
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. (IČO: 35942436) – 13,82 € (VS 8512000180)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OTP Banka Slovensko a.s. (IČO: 31318916) – 999,15 € (VS 9545154)
Platiť sa oplatí, s.r.o. (IČO: 45684618) – 188,69 € (VS 179129460)
Pohotovosť, s.r.o. (IČO: 35807598) – 116,53 € (VS 1880025)
Slovenská konsolidačná, a.s. (IČO: 35776005) – 22,19 € (VS 9060312109, KS 2)
Slovenská konsolidačná, a.s. (IČO: 35776005) – 104,47 € (VS 9060312109, KS 2)
Tatra Banka, a.s. (IČO: 00686930) – 3,67 € (VS 7801246112)
UniCredit Bank Slovakia a.s. (IČO: 00681709) – 79,28 €

Vyššie uvedené finančné čiastky na uspokojenie pohľadávok veriteľov boli uhradené dňa 21.7.2017.
Dňa 21.7.2017 JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca v konaní o oddlžení

K018705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Jonáková, rod. Koreňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/25/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/25/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu
Mgr. Boris Kotleba, správca úpadcu Miroslava Jonáková, rod. Koreňová. Nar. 10.03.1980, bytom Osuského 2,
851 03 Bratislava, spis. značka 8OdK/25/2017 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, a to v pracovných dňoch
v čase od 09:00 – 15:00 hod. Termín nahliadania do spisu je potrebné oznámiť vopred písomne na uvedenej
adrese, elektronickou poštou (e-mail: boriskotleba@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0915 054 950.

Mgr. Boris Kotleba, správca

K018706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Jonáková, rod. Koreňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/25/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/25/2017
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov

Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslava Jonáková, rod. Koreňová. Nar. 10.03.1980, bytom Osuského 2, 851 03 Bratislava, k sp.zn.
8OdK/25/2017 oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie vo forme IBAN : SK4211000000002929879025 vedený v Tatrabanke, a.s.
Výška kaucie:

350,- EUR

Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:
popieranej pohľadávky

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
8OdK/25/2017 S1231 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa

Poučenie: Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí
uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva
uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. 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.

Mgr. Boris Kotleba, správca

K018707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Jonáková, rod. Koreňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/25/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/25/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Miroslava
Jonáková, rod. Koreňová. Nar. 10.03.1980, bytom Osuského 2, 851 03 Bratislava / ďalej len úpadca /,
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Jonáková, rod. Koreňová. Nar. 10.03.1980, bytom Osuského 2, 851 03 Bratislava / ďalej len úpadca /,
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 8OdK/25/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Miroslava Jonáková, rod. Koreňová. Nar. 10.03.1980, bytom Osuského 2, 851 03 Bratislava /
hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court Bratislava I,
No. 8OdK/25/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.07.2017 .Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 20-th of Juli 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
Mgr. Boris Kotleba, nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a
suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú
druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: Mgr. Boris Kotleba, nám. SNP 13, 811 06 Bratislava,,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the
claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Credistors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has
to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim
is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad / viac pohľadávok / , alebo znalecký posudok /
nepeňažné pohľadávky / alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Required registration form or will not be signed or dated or a summary will not be added / more claims / or an expert
opinion / non- financial claim / or will not be delivered in time will not be considered as claims Registrations that will
not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the in the bankruptcy. Non registred security
rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the creditor to
ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Bratislave 21.07.2017
Mgr. Boris Kotleba, správca
Mgr. Boris Kotleba, truste of the bankrupt

K018708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Hall
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 90 Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1955
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/36/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/36/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti,
správca dlžníka: Viktor Hall, nar. 03.01.1955, trvale bytom Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832
90 Bratislava. (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na
tel.: 00421 (0) 257 527 700.

V Bratislave, dňa 21.07.2017.
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K018709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Hall
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 90 Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1955
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/36/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/36/2017
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: Viktor Hall, nar.
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Viktor Hall, nar.
03.01.1955, trvale bytom Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/36/2017 zo dňa
11.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom
správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 333 908, bola ustanovená
do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 139/2017 zo
dňa 21.07.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I,
proc. no. 37OdK/36/2017, dated on 11th July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: Viktor Hall, domicile: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava, Slovak
Republic, date of birth: 03rd January 1955 and our company HMG Recovery, k.s., registered office at
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to
the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial
Gazette of Slovak republic No.: OV 139/2017 dated on 21th July 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 22nd July 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo a podpis.

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

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

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Červeňova 14, 811 03 Bratislava, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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.

Mgr. Barbora Hříchová
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee
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K018710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GETWAY MANAGEMENT a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 234 113
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2017 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
JUDr. Štefan Dedák, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1406, so sídlom
kancelárie Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, ako konkurzný správca úpadcu GETWAY
MANAGEMENT a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 234 113, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5305/B, v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 05.09.2017 o 13:00 hod. v sídle správcu Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava na 4. poschodí
s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia, fyzické osoby, predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa s
úradne overeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
V Bratislave, dňa 21.07.2017

JUDr. Štefan Dedák
správca úpadcu

K018711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 12, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/32/2017 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/32/2017
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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Správca oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:30 a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne poštou na adresu kancelárie alebo e-mailom:
jan.polomsky@gmail.com.

K018712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 12, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/32/2017 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/32/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(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"
(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»
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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»
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Bratislava I sp. zn. 6K/32/2017 zo dňa 04.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Tomáš Sedlák,
nar. 15.04.1986, trvale bytom Mamateyova 12, 851 04 Bratislava (ďalej aj len ako „Úpadca“) a JUDr. Ján Polomský
so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR číslo OV 136/2017 zo dňa 18.07.2017. Konkurz sa považuje
za vyhlásený dňom 19.07.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. No. 6K/32/2017, dated on 4th July 2017
bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor: Tomáš Sedlák, domiciled in Mamateyova 12,
851 04 Bratislava, Slovak Republic, date of birth: 15.04.1986 and JUDr. Ján Polomský, office seat at Hlohová 10,
821 07 Bratislava, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 136/2017 dated on
18th July 2017. The bankruptcy procedure is considered as declared on 19th July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ján Polomský so
sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku
aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, sp. zn. 6K/32/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Ján Polomský,
office seat at Hlohová 10, 821 07 Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also
to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to
the proc. No. 6K/32/2017.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security
is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the lodgment of claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
V Bratislave dňa 21.07.2017
In Bratislava on 21th July 2017
JUDr. Ján Polomský, správca Úpadcu (Debtor´s trustee)

K018713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lennerová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626 / 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Gabriela Lennerová, nar.: 21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Tallerova 5, 811 02 Bratislava
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K018714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.04.2017 č. k. 25K/7/2017-228, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 70/2017 zo dňa 10.04.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953,
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, súd uznal konkurz za malý a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský,
so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola Správcovi doručená prihláška pohľadávky, ktorú správca v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
Por. č.

1

Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

Prima banka Slovensko, a.s

Hodžova 11, ŽILINA

31 575 951

3 331,33 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K018715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Janeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliana 33, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1949
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/18/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/18/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Milan Janeček, nar. 24.12.1949, bytom Gen. Goliana 33, 917 02 Trnava (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/18/2017 zo dňa 12.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
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Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/18/2017 zo dňa 12.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
138/2017 zo dňa 20.07.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.,
Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 28OdK/18/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
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

195

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

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. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho
Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Milan Janeček, born on 24.12.1949, Gen. Goliana 33, 917 02 Trnava (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, No.
28OdK/18/2017 dated on 12th of July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 138/2017 on 20th
of July 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 28OdK/18/2017.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; 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 (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The 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 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). 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). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. 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). 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). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). 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 (§ 28 sec. 7 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 property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 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). To the application of non-monetary claim must be
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accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015.
V Nitre, dňa 21.07.2017
In Nitra, on 21.07.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K018716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Májeková Galina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 14, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2017 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca úpadcu Galina Májeková, nar. 03.09.1976, bytom 906 12 Osuské 14,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v sídle správcu na adrese Royova 9,
921 01 Piešťany, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod. Termín nahliadnutia do
spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese jana.petrovlaiferov@gmail.com alebo telefonicky na
telefónnom čísle: 0903/454509.
V Piešťanoch dňa 21.07.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca úpadcu

K018717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Janeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliana 33, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1949
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Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/18/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/18/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra správca úpadcu: Milan Janeček,
nar. 24.12.1949, bytom Gen. Goliana 33, 917 02 Trnava, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 21, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne
e-mailom.
V Nitre, 21.07.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K018718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Májeková Galina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 14, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2017 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov.
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu : Galina Májeková, nar.
03.09.1976, bytom 906 12 Osuské 14, Slovenská republika oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava,
sp. zn.: 28OdK/15/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 138/2017, pod č. K017822, dňa
20.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca, Royova 9, 921 01
Piešťany, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára k sp. zn. 28OdK/15/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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. 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
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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.
V Piešťanoch, dňa 21.07.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
company Galina Májeková, nar. 03.09.1976, bytom 906 12 Osuské 14, Slovak republic. I am obligated inform you
that with the resolution of the Dictrict Court in Trnava, No 28OdK/15/2017, published in the Commercial bulletin No
138/2017, K017822, on 20.07.2017 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 address Mgr. Jana
Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak Republic or electronically into his electronic box zhrough
the designated electronic form, to the file No. 28OdK/15/2017. 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 securitas have to lodge their claims with securitas
in a time period of 45 days beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee,
otherwise security rights lapse. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securitas 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 belonged 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 trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. 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 address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial bulletin. Registration form, which was delivered to trustee, can
not be correct or amend.
In Piešťany, 21 of July 2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K018719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1410 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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SÚPIS MAJETKU TVORIACEHO ODDELENÚ PODSTATU ZABEZPEĆENÉHO VERITEĽA:
SR – Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava (ďalej len „SR-Daňový úrad Trnava“):
1. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 1. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/602/10/Val zo dňa 11.01.2010,
právoplatného dňa 11.02.2010 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-179/10 – 110/10.
2. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 2. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/26999/10/Val, zo dňa 16.08.2010,
právoplatného dňa 06.09.2010 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-1555/10 – 468/10.
3. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 3. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/31419/10/Val zo dňa 20.10.2010,
právoplatného dňa 19.11.2010 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-2123/10 – 599/10.
4. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 4. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Skalica o zriadení záložného práva č.637/320/27012/11/Smu zo dňa 11.08.2011,
právoplatného dňa 31.08.2011 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-1662/11 – 517/11.
5. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 5. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Skalica o zriadení záložného práva č.637/320/28707/11/Smu zo dňa 06.09.2011,
právoplatného 29.09.2011 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-1910/11 – 575/11.
6. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 6. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/706205/2012/Val zo dňa 04.06.2012,
právoplatného dňa 09.07.2012 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-1379/12 – 391/12.
7. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 7. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2609250/2012/Val zo dňa
19.09.2012, právoplatného dňa 11.10.2012– zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-2094/12
– 566/12.
8. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 8. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728306/2012/Val zo dňa
27.09.2012, právoplatného dňa 29.10.2012 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2230/12 – 598/12.
9. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 9. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728814/2012/Val zo dňa
27.09.2012, právoplatného dňa 29.10.2012 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2231/12 – 599/12.
10. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 10. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2727099/2012/Val zo dňa
27.09.2012, právoplatného dňa 29.10.2012 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2232/12 – 600/12.
11. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 11. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2798879/2012/Val zo dňa
03.10.2012, právoplatného dňa 02.11.2012 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2268/12 – 610/12.
12. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 12. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/3306910/2012/Val zo dňa
12.11.2012, právoplatné dňa 06.12.2012, – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-370/13 –
141/13.
13. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 13. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/357411/2013/Val zo dňa 28.01.2013,
právoplatného dňa 21.02.2013– zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-370/13 – 141/13.
14. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 14. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1640947/2013/Val zo dňa
29.04.2013, právoplatného dňa 06.06.2013 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-1147/13 – 329/13.
15. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 15. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4787271/2013/Val zo dňa
24.10.2013, právoplatného dňa 04.12.2013 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2473/13 – 637/13.
16. Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 16. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/5492303/2013/Val zo dňa
10.12.2013, právoplatného dňa 22.01.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-163/14
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10.12.2013, právoplatného dňa 22.01.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-163/14
– 49/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 17. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/440484/2014/Val zo dňa 04.02.2014,
právoplatného dňa 17.03.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-537/14 – 161/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 18. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1104662/2014/Val, zo dňa
24.03.2014, právoplatného dňa 23.04.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-878/14
– 432/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 19. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/3813580/2014/Val zo dňa
11.08.2014, právoplatného dňa 08.09.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2139/14 – 1187/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 20. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/3812353/2014/Val zo dňa
11.08.2014, právoplatného dňa 08.09.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2140/14 – 1188/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 21. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4450677/2014/Val zo dňa
01.10.2014, právoplatného dňa 04.11.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2236/14 – 1340/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 22. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4839598/2014/Val zo dňa
30.10.2014, právoplatného dňa 01.12.2014 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom
Z-2417/14 – 1459/14.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 23. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 20566545/2015 zo dňa 24.07.2015,
právoplatné dňa 17.08.2015 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-1614/2015 – 980/15.
Záložné právo v prospech SR- Daňový úrad Trnava, ako 24. v poradí na základe Rozhodnutia
Daňového úradu Trnava o zriadení záložného práva č. 102547567/2016 zo dňa 12.02.2016,
právoplatného dňa 08.03.2016 – zapísané do katastra nehnuteľností záznamom Z-398/2016 – 345/16.

Súpisné
Adresa číslo
stavby
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2858, o výmere 138
Nešpora
„C“ evidovaná na
m2, druh pozemku:
1410,
katastrálnej
zastavané plochy a
908
45
mape
nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2859, o výmere 866
Nešpora
„C“ evidovaná na
m2, druh pozemku:
1410,
katastrálnej
zastavané plochy a
908
45
mape
nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/1,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
21.562 m2, druh
1410,
katastrálnej
pozemku:
ostatné
908
45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/2,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
3.454
m2,
druh
1410,
katastrálnej
pozemku: zastavané
908
45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/3,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
393
m2,
druh
1410,
katastrálnej
pozemku: zastavané
908
45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/4,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
745
m2,
druh
1410,
katastrálnej
pozemku: zastavané
908
45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/5,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na

P.
Nehnuteľnosti
č.

1.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis
nehnuteľnosti

List
Katastrálne Spoluvl. Súpisová hodnota
vlastníctva územie
podiel v €

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Ťarcha

3.912

24.551

611.282

97.920

11.141

21.120

1/1
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2860/5,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
7. 364
m2,
druh
1410,
katastrálnej
pozemku: zastavané
908
45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/6,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
8. 979
m2,
druh
1410,
katastrálnej
pozemku:
ostatné
908
45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/7, o výmere 38
Nešpora
„C“ evidovaná na
9. m2, druh pozemku:
1410,
katastrálnej
zastavané plochy a
908
45
mape
nádvoria
Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/14, o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
10. 10.000 m2, druh
1410,
katastrálnej
pozemku:
ostatné
908
45
mape
plochy
Gbely

2532

Gbely

Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/15, o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
11. 11.279 m2, druh
1410,
katastrálnej
pozemku:
ostatné
908
45
mape
plochy
Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
3738/2,
o výmere
Nešpora
„C“ evidovaná na
12. 2253
m2,
druh
1410,
katastrálnej
pozemku:
ostatné
908
45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
987/2, o výmere 81
Nešpora
„E“ evidovaná na
13. m2, druh pozemku:
1410,
mape určeného
zastavané plochy a
908
45
operátu
nádvoria
Gbely
Stavba –súp. č.
1410, postavená na
Mirka
parcele č. 2858,
Nešpora
Administratívna
14. o výmere 138 m2,
1410,
1410
budova
druh
pozemku:
908
45
zastavané plochy a
Gbely
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom,
postavená
Nešpora
na parcele č. 2859,
15.
Sušiareň
1410,
1410
o výmere 866 m2,
908
45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom,
postavená
Nešpora
na parcele č. 2860/2, Sušiareň
16.
1410,
1410
o výmere 3.454 m2,
908
45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom,
postavená
Nešpora
na parcele č. 2860/3,
17.
Dielne
1410,
1410
o výmere 393 m2,
908
45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Deň vydania: 26.07.2017
10.319

27.754

1.077
Pozemok
parc.
č.
2860/14 a parc. č.
2860/10
nie
je Vecné bremeno podľa
ohodnotený
§ 22 a nasl. zák.
samostatne, nakoľko 79/1957 Zb. v spojení
sa na nich nachádza s § 96 ods. 4 zák.
skládka
stavebného 251/2012
Z.z.
a komunálneho
v prospech
odpadu
a hodnota Západoslovenská
týchto pozemkov je distribučná, a.s., IČO:
obsiahnutá v hodnote 36 361 518
skládky, zaradenej do
príslušenstva
Vecné bremeno podľa
§ 22 a nasl. zák.
79/1957 Zb. v spojení
s § 96 ods. 4 zák.
87.299
251/2012
Z.z.
v prospech
Západoslovenská
distribučná, a.s., IČO:
36 361 518
17.438

2.296

15.311

161.347

378.018

152.970
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Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom,
postavená
Nešpora
na parcele č. 2860/4, Pec (prípravňa
18.
1410,
1410
o výmere 745 m2, s lisovňou)
908
45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom,
postavená
Nešpora
na parcele č. 2860/5,
19.
Sušiareň
1410,
1410
o výmere 364 m2,
908
45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom,
postavená
Nešpora
na parcele č. 2860/7,
20.
Sklad
1410,
1410
o výmere 38 m2,
908
45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané
plochy
a nádvoria
P.
Príslušenstvo
Popis
č.
Oplotenie
areálu
21. z pozinkovaného
pletiva
Oplotenie
areálu
22.
z plného plotu

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

1/1

1/1

1/1

Deň vydania: 26.07.2017

60.310

15.204

6.608

Katastrálne Spoluvl. Súpisová hodnota
územie
podiel v €
Gbely

1/1

13.933

Gbely

1/1

7.402

23. Areálová studňa

Gbely

1/1

3.507

Vodovodná
24.
prípojka

Gbely

1/1

5.036

25. Plynová prípojka

Gbely

1/1

2.152

Gbely

1/1

8.183

Gbely

1/1

5.873

Gbely

1/1

101.110

Gbely

1/1

155.588

30. Vodomerná šachta

Gbely

1/1

1.173

Spevnená plocha
31.
z cestných panelov

Gbely

1/1

43.144

32. Oporný múr

Gbely

1/1

12.767

33. Odvodňovací rigol

Gbely

1/1

6.745

34. Žumpa 20 m3

Gbely

1/1

8.968

Gbely

1/1

3.361

Gbely

1/1

4.930.018

Gbely

1/1

94.464

Elektrická prípojka
26.
NN
Kanalizačná
27.
prípojka
Spevnená plocha č.
28.
2
Betónová
plocha
29.
č.1

Mostová váha pre
35.
motorové vozidlá
Skládka
stavebného
36.
a komunálneho
odpadu
Kruhová pec na
37.
parc. č. 2860/4

P.
Nehnuteľnosti
č.

Popis
nehnuteľnosti

Ťarcha

List
Katastrálne Spoluvl. Súpisová hodnota
Poznámka
vlastníctva územie
podiel v €
Pozemok parc. č. 2860/14
Poznámka: Poznamenáva
a parc. č. 2860/10 nie je
sa, že hodnovernosť údajov
Pozemok – parc.
ohodnotený
samostatne,
Mirka
katastra
o práve
č.
2860/10, Parcela registra
nakoľko
sa
na
nich
Nešpora
k nehnuteľnosti
pozemku
o výmere 11.279 „C“ evidovaná na
1/1
nachádza
skládka
38.
1410,
2532
Gbely
bola
spochybnená
–
m2,
druh katastrálnej
stavebného a komunálneho
908
45
P1 194/11-477/11
pozemku: ostatné mape
odpadu a hodnota týchto
Gbely
(duplicitné
vlastníctvo
plochy
pozemkov je obsiahnutá
medzi
stavom
„CKN“
v hodnote
skládky,
a „EKN“)
Adresa
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Pozemok – parc.
č.
3738/3, Parcela registra Mirka
o výmere
3703 „C“ evidovaná na Nešpora
39.
2532
m2,
druh katastrálnej
1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/4, Parcela registra Mirka
o výmere
4113 „C“ evidovaná na Nešpora
40.
2532
m2,
druh katastrálnej
1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/5, Parcela registra Mirka
o výmere
4548 „C“ evidovaná na Nešpora
41.
2532
m2,
druh katastrálnej
1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/6, Parcela registra Mirka
o výmere
1199 „C“ evidovaná na Nešpora
42.
2532
m2,
druh katastrálnej
1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/7, Parcela registra Mirka
o výmere
1278 „C“ evidovaná na Nešpora
43.
2532
m2,
druh katastrálnej
1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/8, Parcela registra Mirka
o výmere
1356 „C“ evidovaná na Nešpora
44.
2532
m2,
druh katastrálnej
1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Deň vydania: 26.07.2017

v hodnote
skládky,
a „EKN“)
zaradenej do príslušenstva
Poznámka: Poznamenáva
sa, že hodnovernosť údajov
katastra
o práve
k nehnuteľnosti
pozemku
28.661
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa, že hodnovernosť údajov
katastra
o práve
k nehnuteľnosti
pozemku
31.834
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa, že hodnovernosť údajov
katastra
o práve
k nehnuteľnosti
pozemku
35.201
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa, že hodnovernosť údajov
katastra
o práve
k nehnuteľnosti
pozemku
9.280
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa, že hodnovernosť údajov
katastra
o práve
k nehnuteľnosti
pozemku
9.891
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa, že hodnovernosť údajov
katastra
o práve
k nehnuteľnosti
pozemku
10.495
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)

V Piešťanoch dňa 21.07.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu TEHELŇA GBELY, s.r.o.

K018720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1410 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
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Deň vydania: 26.07.2017

Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU TVORIACEHO ODDELENÚ PODSTATU ZABEZPEĆENÉHO VERITEĽA:
Mesto Gbely, Námestie Slobody 1261, Gbely, IČO: 00 309 524 (ďalej len „Mesto Gbely“):
1. Záložné právo v prospech Mesto Gbely, ako 25. v poradí na základe Rozhodnutia o zriadení
záložného práva č. 2111/2016 právoplatného dňa 02.12.2016 – zapísané do katastra nehnuteľností
záznamom Z-2597/2016 – 1834/16.

Súpisné
Popis
Adresa číslo
nehnuteľnosti
stavby
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2858, o výmere 138
Nešpora
„C“
evidovaná
m2, druh pozemku:
1410,
na katastrálnej
zastavané plochy a
908 45
mape
nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2859, o výmere 866
Nešpora
„C“
evidovaná
m2, druh pozemku:
1410,
na katastrálnej
zastavané plochy a
908 45
mape
nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/1,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
21.562 m2, druh
1410,
na katastrálnej
pozemku:
ostatné
908 45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/2,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
3.454
m2,
druh
1410,
na katastrálnej
pozemku: zastavané
908 45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/3,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
393
m2,
druh
1410,
na katastrálnej
pozemku: zastavané
908 45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/4,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
745
m2,
druh
1410,
na katastrálnej
pozemku: zastavané
908 45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/5,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
364
m2,
druh
1410,
na katastrálnej
pozemku: zastavané
908 45
mape
plochy a nádvoria
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/6,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
979
m2,
druh
1410,
na katastrálnej
pozemku:
ostatné
908 45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/7, o výmere 38
Nešpora
„C“
evidovaná
m2, druh pozemku:
1410,
na katastrálnej
zastavané plochy a
908 45
mape
nádvoria
Gbely

P.
Nehnuteľnosti
č.

List
Katastrálne Spoluvlast. Súpisová hodnota
Ťarcha
vlastníctva územie
podiel
v€

1.

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/14,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
10. 10.000 m2, druh
1410,
na katastrálnej
pozemku:
ostatné
908 45
mape
plochy
Gbely

2532

Gbely

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

3.912

24.551

611.282

97.920

11.141

21.120

10.319

27.754

1.077
Pozemok parc. č.
2860/14 a parc. č.
2860/10
nie
je
Vecné
bremeno
ohodnotený
podľa § 22 a nasl.
samostatne, nakoľko
zák. 79/1957 Zb.
sa na nich nachádza
v spojení s § 96 ods.
skládka stavebného
4 zák. 251/2012 Z.z.
a komunálneho
v prospech
odpadu
a hodnota
Západoslovenská
týchto pozemkov je
distribučná,
a.s.,
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Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
2860/15,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
11. 11.279 m2, druh
1410,
na katastrálnej
pozemku:
ostatné
908 45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č.
Mirka
Parcela registra
3738/2,
o výmere
Nešpora
„C“
evidovaná
12. 2253
m2,
druh
1410,
na katastrálnej
pozemku:
ostatné
908 45
mape
plochy
Gbely
Pozemok – parc. č. Parcela registra Mirka
987/2, o výmere 81 „E“
evidovaná Nešpora
13. m2, druh pozemku: na
mape 1410,
zastavané plochy a určeného
908 45
nádvoria
operátu
Gbely
Stavba
–súp.
č.
1410, postavená na
Mirka
parcele č. 2858,
Nešpora
Administratívna
14. o výmere 138 m2,
1410,
1410
budova
druh
pozemku:
908 45
zastavané plochy a
Gbely
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom, postavená na
Nešpora
parcele č. 2859,
15.
Sušiareň
1410,
1410
o výmere 866 m2,
908 45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom, postavená na
Nešpora
parcele č. 2860/2,
16.
Sušiareň
1410,
1410
o výmere 3.454 m2,
908 45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom, postavená na
Nešpora
parcele č. 2860/3,
17.
Dielne
1410,
1410
o výmere 393 m2,
908 45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom, postavená na
Nešpora
parcele č. 2860/4, Pec (prípravňa
18.
1410,
1410
o výmere 745 m2, s lisovňou)
908 45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom, postavená na
Nešpora
parcele č. 2860/5,
19.
Sušiareň
1410,
1410
o výmere 364 m2,
908 45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a
nádvoria
Stavba
–
bez
označenia súpisným
Mirka
číslom, postavená na
Nešpora
parcele č. 2860/7,
20.
Sklad
1410,
1410
o výmere 38 m2,
908 45
druh
pozemku:
Gbely
zastavané plochy a

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

2532

Gbely

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Deň vydania: 26.07.2017
distribučná,
a.s.,
obsiahnutá
IČO: 36 361 518
v hodnote
skládky,
zaradenej
do
príslušenstva
Vecné
bremeno
podľa § 22 a nasl.
zák. 79/1957 Zb.
v spojení s § 96 ods.
87.299
4 zák. 251/2012 Z.z.
v prospech
Západoslovenská
distribučná,
a.s.,
IČO: 36 361 518
17.438

2.296

15.311

161.347

378.018

152.970

60.310

15.204

6.608
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Deň vydania: 26.07.2017

zastavané plochy a
nádvoria
P.
Príslušenstvo
Popis
č.
Oplotenie
areálu
21. z pozinkovaného
pletiva
Oplotenie
areálu
22.
z plného plotu

Katastrálne Spoluvl.
územie
podiel

Súpisová hodnota
Ťarcha
v€

Gbely

1/1

13.933

Gbely

1/1

7.402

23. Areálová studňa

Gbely

1/1

3.507

Gbely

1/1

5.036

Gbely

1/1

2.152

Gbely

1/1

8.183

Gbely

1/1

5.873

Gbely

1/1

101.110

Gbely

1/1

155.588

30. Vodomerná šachta

Gbely

1/1

1.173

Spevnená
plocha
31.
z cestných panelov

Gbely

1/1

43.144

32. Oporný múr

Gbely

1/1

12.767

33. Odvodňovací rigol

Gbely

1/1

6.745

34. Žumpa 20 m3

Gbely

1/1

8.968

Gbely

1/1

3.361

Gbely

1/1

4.930.018

Gbely

1/1

94.464

24.

Vodovodná
prípojka

25. Plynová prípojka
Elektrická prípojka
26.
NN
Kanalizačná
27.
prípojka
Spevnená plocha č.
28.
2
Betónová
plocha
29.
č.1

Mostová váha pre
motorové vozidlá
Skládka
stavebného
36.
a komunálneho
odpadu
Kruhová pec na
37.
parc. č. 2860/4
35.

P.
Nehnuteľnosti
č.

Popis
nehnuteľnosti

List
Katastrálne Spoluvlast. Súpisová hodnota
Poznámka
vlastníctva územie
podiel
v€
Pozemok parc. č. 2860/14
a parc. č. 2860/10 nie je Poznámka: Poznamenáva
ohodnotený samostatne, sa,
že
hodnovernosť
Pozemok – parc.
Mirka
nakoľko sa na nich údajov katastra o práve
č.
2860/10, Parcela registra
Nešpora
nachádza
skládka k nehnuteľnosti pozemku
o výmere 11.279 „C“
evidovaná
1/1
38.
1410,
2532
Gbely
stavebného
bola
spochybnená
–
m2,
druh na katastrálnej
908
45
a komunálneho
odpadu P1 194/11-477/11
pozemku: ostatné mape
Gbely
a hodnota
týchto (duplicitné
vlastníctvo
plochy
pozemkov je obsiahnutá medzi
stavom
„CKN“
v hodnote
skládky, a „EKN“)
zaradenej do príslušenstva
Poznámka: Poznamenáva
sa,
že
hodnovernosť
Pozemok – parc.
údajov katastra o práve
č.
3738/3, Parcela registra Mirka
k nehnuteľnosti pozemku
o výmere
3703 „C“
evidovaná Nešpora
1/1
39.
2532
Gbely
28.661
bola
spochybnená
–
m2,
druh na katastrálnej 1410, 908
P1 194/11-477/11
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
(duplicitné
vlastníctvo
plochy
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa,
že
hodnovernosť
Pozemok – parc.
údajov katastra o práve
č.
3738/4, Parcela registra Mirka
k nehnuteľnosti pozemku
o výmere
4113 „C“
evidovaná Nešpora
1/1
40.
2532
Gbely
31.834
bola
spochybnená
–
m2,
druh na katastrálnej 1410, 908
P1 194/11-477/11
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
(duplicitné
vlastníctvo
plochy
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa,
že
hodnovernosť
Pozemok – parc.
údajov katastra o práve
Adresa
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Pozemok – parc.
č.
3738/5, Parcela registra Mirka
o výmere
4548 „C“
evidovaná Nešpora
41.
2532
m2,
druh na katastrálnej 1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/6, Parcela registra Mirka
o výmere
1199 „C“
evidovaná Nešpora
42.
2532
m2,
druh na katastrálnej 1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/7, Parcela registra Mirka
o výmere
1278 „C“
evidovaná Nešpora
43.
2532
m2,
druh na katastrálnej 1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

Pozemok – parc.
č.
3738/8, Parcela registra Mirka
o výmere
1356 „C“
evidovaná Nešpora
44.
2532
m2,
druh na katastrálnej 1410, 908
pozemku: ostatné mape
45 Gbely
plochy

Gbely

1/1

1/1

1/1

1/1

35.201

9.280

9.891

10.495

Deň vydania: 26.07.2017
údajov katastra o práve
k nehnuteľnosti pozemku
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa,
že
hodnovernosť
údajov katastra o práve
k nehnuteľnosti pozemku
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa,
že
hodnovernosť
údajov katastra o práve
k nehnuteľnosti pozemku
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)
Poznámka: Poznamenáva
sa,
že
hodnovernosť
údajov katastra o práve
k nehnuteľnosti pozemku
bola
spochybnená
–
P1 194/11-477/11
(duplicitné
vlastníctvo
medzi
stavom
„CKN“
a „EKN“)

V Piešťanoch dňa 21.07.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu TEHELŇA GBELY, s.r.o.

K018721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Hegyiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 240 838
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2017 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Tünde Hegyiová, nar.: 03.10.1983, bytom Stará Ulica 346/36, 930 10
Dolný Štál, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28Odk/7/2017, týmto
v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje veriteľom konkurzného konania, že kauciu za účelom popierania pohľadávok je možné
poukazovať na bankový účet vedený v SberBank Slovensko, a.s., číslo účtu SK85 3100 0000 0010 0036 8379,
pričom veriteľ ako variabilný symbol uvedenie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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K018722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M-transfer, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 49, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 905 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2016 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 9197
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ČUNOVO
Názov katastrálneho územia: Čunovo
Číslo listu vlastníctva: 1617
Parcelné číslo: 1201
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 575 220,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 18.09.2009, ktorého vklad bol
povolený dňa 16.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24647/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Ovocné sady
Výmera v m2: 438
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 5289
Parcelné číslo: 3883/28
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 45 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 18.09.2009, ktorého vklad bol
povolený dňa 16.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24647/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 530
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2956
Parcelné číslo: 7244
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 15 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 18.09.2009, ktorého vklad bol
povolený dňa 16.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24647/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Vodné plochy
Výmera v m2: 87
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2956
Parcelné číslo: 7245
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 2 957,92
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 18.09.2009, ktorého vklad bol
povolený dňa 16.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24647/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 9197
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ČUNOVO
Názov katastrálneho územia: Čunovo
Číslo listu vlastníctva: 1617
Parcelné číslo: 1201
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 575 220,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Ovocné sady
Výmera v m2: 438
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 5289
Parcelné číslo: 3883/28
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 45 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 530
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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Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2956
Parcelné číslo: 7244
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 15 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Vodné plochy
Výmera v m2: 87
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2956
Parcelné číslo: 7245
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 2 957,92
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13

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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Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Ovocné sady
Výmera v m2: 4689
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2637
Parcelné číslo: 3889/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 640 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 293
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2637
Parcelné číslo: 7229
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 7 660,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 9880
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2978
Parcelné číslo: 7227
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 883 308,60
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1; v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných
práv je zapísané ako prvé záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Názov ďalšieho zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím č. 103171947/2016 zo dňa 18.05.2016, ktoré je
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv zapísané ako štvrté záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daň príjmov za r. 2014
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 960,00
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2

Názov ďalšieho zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím č. 104280697 zo dňa 11.11.2016, ktoré je v
poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv zapísané ako piate záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daň príjmov za r. 2015
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 480,00
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 3

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 393
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 5584
Parcelné číslo: 7232
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota v eur: 35 135,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Ovocné sady
Výmera v m2: 4689
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2637
Parcelné číslo: 3889/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 640 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 18.09.2009, ktorého vklad bol
povolený dňa 09.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24650/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 293
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2637
Parcelné číslo: 7229
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 7 660,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.07.2017

Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 18.09.2009, ktorého vklad bol
povolený dňa 09.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24650/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 9880
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2978
Parcelné číslo: 7227
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 883 308,60
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1; v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných
práv je zapísané ako prvé záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Názov ďalšieho zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím č. 103171947/2016 zo dňa 18.05.2016, ktoré je
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv zapísané ako štvrté záložné právo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.07.2017

Opis zabezpečenej pohľadávky: daň príjmov za r. 2014
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 960,00
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2

Názov ďalšieho zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím č. 104280697 zo dňa 11.11.2016, ktoré je v
poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv zapísané ako piate záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daň príjmov za r. 2015
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 480,00
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 3

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 393
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 5584
Parcelné číslo: 7232
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota v eur: 35 135,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa18.09.2009m ktorého vklad bol
povolený dňa 06.11.2009 v konaní vedenom pod č. V 24665/09
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 0007-684566 (8307-684566) zo dňa 18.09.2009
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 4 002 368,13
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 6
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok

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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Druh: Ovocné sady
Výmera v m2: 438
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 5289
Parcelné číslo: 3883/28
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 45 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 11.07.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 06.02.2013 v konaní vedenom pod č. V 16903/12
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 530
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2956
Parcelné číslo: 7244
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 15 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 11.07.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 06.02.2013 v konaní vedenom pod č. V 16903/12

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.07.2017

Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Vodné plochy
Výmera v m2: 87
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2956
Parcelné číslo: 7245
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 11/24
Súpisová hodnota v eur: 2 957,92
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 11.07.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 06.02.2013 v konaní vedenom pod č. V 16903/12
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Ovocné sady
Výmera v m2: 4689
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 26.07.2017

Číslo listu vlastníctva: 2637
Parcelné číslo: 3889/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 640 000,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 11.07.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 06.02.2013 v konaní vedenom pod č. V 16903/12
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 293
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2637
Parcelné číslo: 7229
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 7 660,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 11.07.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 06.02.2013 v konaní vedenom pod č. V 16903/12
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 9880
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 2978
Parcelné číslo: 7227
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 883 308,60
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 08.07.2011, ktorého vklad bol
povolený dňa 24.08.2011 v konaní vedenom pod č. V 19588/1; v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných
práv je zapísané ako prvé záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Názov ďalšieho zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím č. 103171947/2016 zo dňa 18.05.2016, ktoré je
v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv zapísané ako štvrté záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daň príjmov za r. 2014
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 960,00
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2

Názov ďalšieho zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené rozhodnutím č. 104280697 zo dňa 11.11.2016, ktoré je v
poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv zapísané ako piate záložné právo
Opis zabezpečenej pohľadávky: daň príjmov za r. 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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Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 480,00
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 3

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 393
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Názov katastrálneho územia: Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva: 5584
Parcelné číslo: 7232
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota v eur: 35 135,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 11.07.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 06.02.2013 v konaní vedenom pod č. V 16903/12
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

Pozemok
Druh: Orná pôda
Výmera v m2: 9197
Štát: Slovenská republika
Obec: BA – m. č. ČUNOVO
Názov katastrálneho územia: Čunovo
Číslo listu vlastníctva: 1617
Parcelné číslo: 1201
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota v eur: 575 220,00
Názov zabezpečeného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo zriadené záložnou zmluvou zo dňa 17.12.2012, ktorého vklad bol
povolený dňa 22.07.2013 v konaní vedenom pod č. V 1300/13
Opis zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 021326-003 zo dňa 20.07.2007
Výška zabezpečenej pohľadávky v eur: 931 934,62
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 7
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát:27.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku podstát: majetok podlieha konkurzu

K018723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Svrček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čavoj 4, 972 29 Čavoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/57/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/57/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hurtiš, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Svrček, nar. 17.4.1976, bytom 972 29 Čavoj 4, kde
bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22OdK/57/2017 zo dňa 13.07.2017 oznamujem,
že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Matici Slovenskej č. 17, Prievidza, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 7,00 hod. do 11,00 hod., od 12,00 hod. do 14,00. Termín je potrebné si vopred
dohodnúť na tel. č. 0908 561 946. Správca Mgr. Martin Hurtiš

K018724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jarmila Koyšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica n/Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/39/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/39/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Mgr. Jarmila Koyšová nar. 19.3.1988 bytom Centrum I. 50/125 Dubnica
n/Váhom v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40K/39/2014 týmto oznamuje,
že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
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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Pod por. č. 1 veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2 Bratislava, IČO: 35937874 v celkovej sume 61,81 EUR.
Pod por.č.2 veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2 Bratislava, IČO: 35937874 v celkovej sume 61,81 EUR

JUDr. Ján Súkeník, správca

K018725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hriadelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1148/58, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/44/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/44/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hurtiš, správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslava Hriadelová, nar. 21.3.1960, bytom Inovecká
1148/58, 911 01 Trenčín, kde bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
40OdK/44/2017 zo dňa 30.06.2017 oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul.
Matici Slovenskej č. 17, Prievidza, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7,00 hod. do 11,00 hod., od 12,00
hod. do 14,00. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0908 561 946. Správca Mgr. Martin Hurtiš

K018726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/18/2017 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/18/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/18/2017 zo dňa 1.6.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Mária Šandorová, rod. Božiková, nar. 25.9.1983, trvale bytom 020 01 Púchov. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Mária
Šandorová, rod. Božiková, nar. 25.9.1983, trvale bytom 020 01 Púchov sp. zn.: 40OdK/18/2017 S1070, je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od
9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky
na tel. č. správcu 0905907072.

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. Peter Frajt, správca

K018727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazar Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 682/8, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/54/2017 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/54/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/54/2017 zo dňa 6.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Milan Lazar, nar. 17.1.1989, trvale bytom Hurbanova 682/8, 907 01 Myjava. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Milan
Lazar, nar. 17.1.1989, trvale bytom Hurbanova 682/8, 90701 Myjava sp. zn.: 40OdK/54/2017 S1070, je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od
9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky
na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K018728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Mišura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/68/2017 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40Odk/68/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/68/2017 zo dňa 17.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Pavol Mišura, nar. 17.10.1978, trvale bytom 911 01 Trenčín. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr.
Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85 ods. 2/
zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu Pavol Mišura, nar. 17.10.1978,
trvale bytom 911 01 Trenčín sp. zn.: 40OdK/68/2017 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M.
R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do
16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, 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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K018729
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: OBUV Partizánske, a.s., Nádražná 891, 958 01 Partizánska, IČO:
36 320 595, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená prihláška pohľadávok
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín, v celkovej výške 60,00
EUR, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 13.07.2017.

V Trenčíne,

dňa

20.07.2017
JUDr. Barbora Koncová

K018730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurincová Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 431/6, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/5/2017 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 14. marca 2017 a písomného vyhlásenia zo dňa
nie je vlastníkom žiadneho majetku.

15. júna 2017, Dlžník

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Františka Kurincová, nar. 22.05.1958, Bratislavská 431/6, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR
pod sp. zn.: 22OdK/5/2017, sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Františka Kurincová, nar. 22.05.1958,
Bratislavská 431/6, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/5/2017, zrušuje .
JUDr. Vladimír Žitník, správca
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K018731
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 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/61/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie
súpisu
všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci
Č. súp. zložky

Popis súpisovej zložky majetku

Súpisová hodnota za Počet
ks v EUR
kusov

Súpisová
hodnota v EUR

483.

Hnuteľná vec - PC Intel Pentium III

10,00

9

90,00

484.

Hnuteľná vec - písací stroj s obalom

5,00

1

5,00

485.

Hnuteľná vec - písaci stroj (poškodený)

2,00

1

2,00

486.

Hnuteľná vec - monitor HP S 7500

6,00

1

6,00

487.

Hnuteľná vec - monitor SAMATRON SUPER VGA

6,00

1

6,00

488.

Hnuteľná vec - monitor Philips

6,00

1

6,00

489.

Hnuteľná vec - monitor ROYAL X1448

3,00

5

15,00

490.

Hnuteľná vec - monitor MONODISPLET DM14SV

3,00

2

6,00

491.

Hnuteľná vec - fotokopírka CANON FC204

30,00

1

30,00

492.

Hnuteľná vec - PC - COSECO

10,00

2

20,00

493.

Hnuteľná vec - tlačiareň HP Laserjet 1160

10,00

1

10,00

494.

Hnuteľná vec - EATON Nova AVR 500

20,00

3

60,00

495.

Hnuteľná vec - tlačiareň na bločky EPSON M51PA

20,00

3

60,00

496.

Hnuteľná vec - vysávač ROVENTA 1200 W RU 100

10,00

1

10,00

497.

Hnuteľná vec - radiator - konvertor 999 Turbo

5,00

1

5,00

498.

Hnuteľná vec - vianočné svietiace gule

1,00

1

1,00

499.

Hnuteľná vec - telefón - pevná linka lsn 2852

4,00

2

8,00

500.

Hnuteľná vec - telefón - pevná linka s koliečkom

1,00

1

1,00

501.

Hnuteľná vec - pevná linka TESLA

4,00

1

4,00

502.

Hnuteľná vec - klakulačka CASIMON FR 520

1,00

2

2,00

503.

Hnuteľná vec - kalkulačka ELKA 55

1,00

1

1,00

504.

Hnuteľná vec - kalkulačka KATKA

1,00

2

2,00

505.

Hnuteľná vec - klakulačka MERONA 121 XPD

1,00

1

1,00

506.

Hnuteľná vec - kovová koncová stolička

2,00

2

4,00

507.

Hnuteľná vec - hasiaci prístroj práškový 6 kg

20,00

4

80,00

508.

Hnuteľná vec - vodný hasiaci prístroj W 10HI-1

10,00

3

30,00

509.

Hnuteľná vec - práškový hasiaci prístroj (vyradený)

0,50

3

1,50

510.

Hnuteľná vec - staré kockové skrine

2,00

2

4,00

511.

Hnuteľná vec - rebrové železné konštrukicie

2,00

22

44,00

512.

Hnuteľná vec - tlačiareň KONICA MINOLTA PAGEPRO 1350W

25,00

14

350,00

513.

Hnuteľná vec - tlačiareň EPSON - CX 300

5,00

1

5,00

514.

Hnuteľná vec - železná skriňa

20,00

1

20,00

515.

Hnuteľná vec - železná pokladnica

5,00

3

15,00

516.

Hnuteľná vec - rozvoďňa RJ45 D-link DES116D

30,00

2

60,00
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517.

Hnuteľná vec - LCD monitor BELINEA 1705 S1

10,00

3

30,00

518.

Hnuteľná vec - LCD monitor NEC LCD73V

10,00

1

10,00

519.

Hnuteľná vec - LCD monitor ASUS MM17D

10,00

1

10,00

520.

Hnuteľná vec - router D link DSL 2641 R

17,00

9

153,00

521.

Hnuteľná vec - PANASONIC PLAIN PAPER FAX & COPIER KXFX
25,00
248

1

25,00

522.

Hnuteľná vec - fotokopírka canon NP 1550

40,00

1

40,00

523.

Hnuteľná vec - etiketovacie kliešte

13,28

43

571,04

524.

Hnuteľná vec - klávesnica

2,00

18

36,00

525.

Hnuteľná vec - myš

2,00

18

36,00

526.

Hnuteľná vec - otočný železný vešiak na tovar

10,00

1

5,00

527.

Hnuteľná vec - biely 4 šuplíkový pult - presklený

5,00

2

10,00

528.

Hnuteľná vec - rebríkové stupátko 1,80 m

15,00

3

45,00

529.

Hnuteľná vec - rebrová konštrukcia

5,00

8

40,00

530.

Hnuteľná vec - stolička s nakolenou rovinou

5,00

5

25,00

531.

Hnuteľná vec - sedátko kockové

5,00

6

30,00

532.

Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo; FORD FOCUS
300,00
DB3/HXDA14/5ABALS; EČV: PE456AX; 2006; nepojazdné

1

300,00

názov
banky

zostatok
/mena

Finančné účty
Popis súpisovej zložky
Súpisová hodnota za ks v EUR
majetku

číslo účtu

533.

SK55 0200 0000
VÚB, a.s.2.886,81 EUR
0015 5021 0859

bankový účet

účtu

K018732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Nehezová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 43/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2013 S1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie II. kolo
Správca konkurznej podstaty majetku úpadcu Anna Nehezová, nar. 15.12.1946, bytom Ďumbierska 43/2, 949 01
Nitra, fyzická osoba - nepodnikateľ, č.k. 31K/15/2013, týmto vyhlasuje, v zmysle § 92 odsek 1, písmeno d) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien, druhé kolo verejného ponukového konania
na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty majetku a to:
1. Hnuteľný majetok:
a) 2x poschodová posteľ , rok nadobudnutia 1990
b) TV Philips, rok nadobudnutia 1995
c) Stolný futbal na žetóny, rok nadobudnutia 1996
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d) Drevený Jedálenský stôl + 2 stoličky + lavica, rok nadobudnutia 1996
e) 10x váľanda, rok nadobudnutia 1990
f) Plynový sporák, rok nadobudnutia 1992
g) Rozťahovacia posteľ, rok nadobudnutia 1995
h) Stôl + 3 stoličky, rok nadobudnutia 1996
celková hodnota:

340,-€ slovom: tristoštyridsať EUR

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena :
Na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov uloženého správcovi
minimálna kúpna cena v druhom kole ponukového konania nie je určená.

na speňaženie majetku úpadcu,

V druhom kole je správca oprávnený predať hnuteľný majetok za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku najmenej vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Správcovský účet je vedený v Tatrabanka,a.s., číslo účtu (IBAN) :
SK29 1100 0000 0029 1764 4261, VS: 31152013.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace úkony, potrebné na odvezenie hnuteľných vecí.
Správca bez zbytočného odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.
Formálne náležitosti ponuky :
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ- Anna Nehezová - NEOTVÁRAŤ“.
V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil, pokiaľ zástupca veriteľov neurčí inak.
Vecné náležitosti ponuky :
Presné označenie majetku s uvedením ponúkanej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu s potvrdením
o prijatí alebo potvrdenie o prevode cez internetbanking a pod....).
Záujemca je zároveň povinný do svojej ponuky uviesť číslo účtu, na ktorý mu má byť zábezpeka vrátená v prípade,
ak nebude úspešný.
Lehota na podávanie ponúk :
Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 10.deň (vrátane) do 15.00 hod.
Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom
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Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku ku každej ponúkanej položke hnuteľných vecí. V prípade
viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho
istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 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. Pokiaľ nedôjde
k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem.
Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie týchto podmienok :
1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ).
Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v plnom
rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote,
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode, alebo
ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to z
dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca inak
znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť aj
prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky.
Kontakty: 0948 097 397, e-mailová adresa : szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený
v Tatrabanka,a.s., číslo účtu (IBAN) : SK29 1100 0000 0029 1764 4261.
Majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2013
dňa 25.10.2013.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu, ktorý uložil správcovi zástupca veriteľov
Slovenská konsolidačná a.s., zastúpený poverenou zástupkyňou veriteľa - Ing. Semanová Alena a to na základe
žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu.
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V Nových Zámkoch, dňa 17.07.2017
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K018733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hosťovecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 99, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1975
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/32/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/32/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Mariána Hosťovecký,
nar.: 07.08.1975, bytom Lovce, t.č. 940 02 Nové Zámky, Nábrežná 99, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom Mariána Hosťovecký, IČO: 46875948, 1.mája 17, 953 01 Zlaté Moravce, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Nitra, č. k.: 31OdK/32/2017 zo dňa 14.07.2017, zverejnenom v obchodnom vestníku č.139/2017
dňa 21.07.2017, týmto oznamujeme, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod.
Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595, alebo elektronickou poštou mailom: beresecky@beresecky.sk ,
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K018734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Romada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 24/1751, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1951
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

V Bratislave dňa 19. 7. 2017
Sp. zn. 31K/44/2014
Úpadca: Juraj Romada
Vec. Rozhodnutie zástupcu veriteľov o schválení konečného rozvrhu
Spoločnosť BPT LEASING, a.s., IČO: 31 357 814, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, ako zástupca veriteľov
v konkurznom konaní úpadcu Juraj Romada, nar. 15. 5. 1951, Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, týmto podľa
ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 134/2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BPT LEASING, a.s., v zastúpení: Mgr Vladimír Šárnik, advokát
Andrej Fiala, spoločník správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K018735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Kallai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 3, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2017 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Josef Kallai, narodený dňa 01.02.1962, bytom: Veľký Ďur
– Dolný Ďur, Potočná ul. 3, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Josef Kallai, so sídlom Veľký Ďur –
Dolný Ďur, potočná č. 3, IČO: 50560972 (ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), zapísaný v zozname
správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm.b)
zákona č.: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je číslo
účtu: SK 81 1111 0000 00 105 883 60 08, VS: 3333, vedený v UniCredit Bank a.s., Kaucia sa platí vo výške
350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu
sídla správcu. 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. Popretie
pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
JUDr.
Róbert HIPP - správca

K018736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Kallai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 3, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2017 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka: Josef Kallai, narodený dňa 01.02.1962, bytom: Veľký Ďur –
Dolný Ďur, Potočná ul. 3, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Josef Kallai, so sídlom Veľký Ďur – Dolný
Ďur, potočná č. 3, IČO: 50560972 (ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných
hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam
dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na :
hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert Hipp – správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Kallai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 3, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2017 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Josef Kallai,
narodený dňa 01.02.1962, bytom: Veľký Ďur – Dolný Ďur, Potočná ul. 3, v minulosti podnikajúci pod obchodným
menom: Josef Kallai, so sídlom Veľký Ďur – Dolný Ďur, potočná č. 3, IČO: 50560972 (ďalej len ,,dlžník“
v príslušnom gramatickom tvare), oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra,
č. k. 31OdK/26/2017-15 zo dňa 13.07.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 138/2017, dňa
20.07.2017, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovený JUDr. Róbert Hipp, sídlo: Farská 33/I.p.,
949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)Veriteľ (§ 166a a
166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR) Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR) Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde(§167l ods. 3
ZKR) Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo,
b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d)
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1
ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2
ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR) K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR) Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom,
ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania
prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods.
1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt Josef
Kallai, nar. 01.02.1962, adress: Veľký Ďur – Dolný Ďur, Potočná ul. 3, SR, is our responsibility to inform you,
that the district Court in Nitra No. 31OdK/26/2017 dated 13.07.2017, it was published in the Commercial bulletin
No. 138/2017 from 20.07.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Róbert Hipp, Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic according
to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.By bankruptcy, bankruptcy begins.
The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the publication of the bankruptcy
decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy
until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of
Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing
loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor
whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of
the loan Housing will be notified in writing. A creditor who has a claim against another person as a debtor may
also be accused if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be
satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets to which he is secured. The application is filed in a single equation with the administrator, and the
administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy
declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be
considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list
of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The
delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form and
must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the
sum secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total
amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories
being split into the application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the
claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the
conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency
whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of
Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.The application
forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting entity,
shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to
what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting. A creditor who does not have
a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service
with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order,
otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin. Anyone who might
otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may apply his
rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased
the borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such
applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application
. The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned. The filing of the
claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Róbert Hipp, správca/trustee

K018738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dátum zápisu: 20.7.2017

Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Prihlásená suma spolu: 1643,81 €

V Leviciach, dňa 20.7.2017

K018739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Lačná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na hôrke 48 6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1942
Obchodné meno správcu:
RESKON,k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/14/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/14/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca RESKON, k.s. , zn. spr: S 1826, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra v právnej veci č.k.
31OdK/14/2017 zo dňa 3.7.2017 majetok úpadcu : Alžbeta Lačná, nar. 27.9.1942, bytom Na hôrke 48/6, 949 11
Nitra, týmto o z n a m u j e m e, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 31OdK/14/2017 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R. Štefanika 4,
940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom:
judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpodenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : RESKON, k.s. ul. M. R. Štefanika 4, 940 01
Nové Zámky.
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JUDr. Jaromír Valent, komplementár správcu
V Nových Zámkoch dňa 20.7.2017

K018740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Senko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bielka 485/21, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/29/2017 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Jozef Senko, nar.: 22.3.1956, trv. bytom. Antona Bielka 485/21, 010 09
Žilina, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 3OdK/29/2017 S 568 je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese Framborská 58, 010 01 Žilina, počas stránkových hodín v dňoch
pondelok až piatok od 8°° hod. do 12°° hod. a od 13°° hod. do 15°° hod.
Termín nahľadania do správcovského spisu je potrebné vopred písomnou žiadosťou na uvedenej adrese,
telefonic-ky na tel. č. 041/5623242, alebo e-mailovou správou na adrese:
judr.balazova@korex.sk
JUDr. Alena Balážová, správca

K018741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Senko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bielka 485/21, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/29/2017 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/29/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000 z 29.5.2000
o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správkyňa dlžníka : Jozef Senko, nar.:
22.3.1956, trv. bytom. Antona Bielka 485/21, 010 09 Žilina (ďalej len „dlžník“) oznamujeme že uznesením
Okresného súdu v Žiline č. k. 3OdK/29/2017 zo dňa 6.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Mgr. Monika Hvolková, born on nar. 13.02.1970, residence at Rabčická 371, 029 44 Rabča (hereinafter only
,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
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,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
3OdK/11/2017 dated 6.7.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.132/2017 zo dňa 12.07. 2017
pod K 016601. Dňom 13.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Žilina was published in the Commercial Bulletin No.132 / 2017 dated 12.07.
2017 under K 016601. on 13.07.2017 bankruptcy was declared bankrupt.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doruče-nia) 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 by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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. Alena Balážová- správca, Framborská 58, 010 01
Žilina, Slovenská republika, 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, Hviezdoslavova 28,
010 59 Žilina, Slovenská republika (§ 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 counterpart to the trustee – JUDr. Alena Balážová správca, Framborská
58, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný
súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA)
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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. 3
ZKR).
4. 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 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).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmiene-nou 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 the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the 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 the termination 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 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 (§ 28 sec. 7 BRA).
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9. 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).
9. The application must be submitted on a preprinted 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).

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

11. 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).
11. 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).

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

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

14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of nonmonetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

16. 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).
16. 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).

17. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
17. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the 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 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).

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 an application,
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. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
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stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which 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 Civil
process order).

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 Žiline dňa 17.7.2017
In Žilina, on 17/07/ 2017

JUDr. Alena Balážová - správkyňa / trustee of the bankrupt

K018742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K 24/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ako správca úpadcu I electro s.r.o., Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47151935 týmto oznamujem, že do
zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
- veriteľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 v celkovej výške 1 269,28 €,
ktorá bola prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 20.07.2017 a bola prihlásená po
uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. JUDr.
Martin Kováčik

JUDr. Martin Kováčik

K018743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hoferica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 811 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/35/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
3OdK/35/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Marián Hoferica, nar. 03.08.1972, trvale
bytom: Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp. zn.: 3OdK/35/2017 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Revolučná 10, 010
01 Žilina, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo prostredníctvom e-mailu: zilina@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K018744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoferica Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako konkurzný správca úpadcu: Mrián Hoferica,
nar. 03.08.1972, trvale bytom Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina, občan SR (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3OdK/35/2017 zo dňa 04.07.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
Marián Hoferica, date of birth 03.08.1972, residency at Pittsburgská 1672/3, 010 08 Žilina, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no:
3OdK/35/2017 dated as of July 04th, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2017.
This resolution became valid and enforceable on 13th of July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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

K018745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 983, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/28/2017 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/28/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Jozef Štibor, nar.: 04.03.1959, trv. bytom. Múrna 983, 032 61 Važec,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 8OdK/28/2017 S 568 je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese Framborská 58, 010 01 Žilina, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok od 8°° hod. do 12°° hod. a od 13°° hod. do 15°° hod.
Termín nahľadania do správcovského spisu je potrebné vopred písomnou žiadosťou na uvedenej adrese,
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Termín nahľadania do správcovského spisu je potrebné vopred písomnou žiadosťou na uvedenej adrese,
telefonic-ky na tel. č. 041/5623242, alebo e-mailovou správou na adrese:
judr.balazova@korex.sk
JUDr. Alena Balážová, správca

K018746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 1/1114, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/34/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/34/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miroslava Šufáková, správca dlžníka: Marta Miková, nar. 10.05.1953, bytom: Mládeže 1114/1, 036 01 Martin,
do 26.01.2016 podnikajúca pod obchodným menom: Marta Miková, s miestom podnikania: Mládeže 1114/1, 036 01
Martin, IČO: 31 083 366, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp.zn.: 1OdK/34/2017, že
v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, v úradných hodinách Po-Pia od 9:00 -11:30 hod a 12:00- 15:30
hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K018747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 983, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/28/2017 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/28/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000 z 29.5.2000
o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správkyňa dlžníka : Jozef Štibor, nar.:
04.03.1959, trv. bytom. Múrna 983, 032 61 Važec (ďalej len „dlžník“) oznamujeme že uznesením Okresného súdu
v Žiline č.k. 8OdK/28/2017 zo dňa 3.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Mgr. Monika Hvolková, born on nar. 13.02.1970, residence at Rabčická 371, 029 44 Rabča (hereinafter only
,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
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

247

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
3OdK/11/2017 dated 3.7.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.130/2017 zo dňa 10.07. 2017
pod K 016197. Dňom 11.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Žilina was published in the Commercial Bulletin No.130 / 2017 dated 10.07.
2017 under K 016197. on 11.07.2017 bankruptcy was declared bankrupt.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doruče-nia) 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 by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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. Alena Balážová- správca, Framborská 58, 010 01
Žilina, Slovenská republika, 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, Hviezdoslavova 28,
010 59 Žilina, Slovenská republika (§ 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 counterpart to the trustee – JUDr. Alena Balážová správca, Framborská
58, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný
súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA)

4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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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. 3
ZKR).
4. 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 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).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmiene-nou 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 the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the 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 the termination 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 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 (§ 28 sec. 7 BRA).

9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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9. 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).
9. The application must be submitted on a preprinted 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).

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

11. 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).
11. 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).

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

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

14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of nonmonetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

16. 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).
16. 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).

17. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
17. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the 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 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).

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 an application,
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. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
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

251

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which 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 Civil
process order).
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. Alena Balážová - správkyňa / trustee of the bankrupt

K018748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 1/1114, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 083 366
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Obežná 8563/2, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/34/2017-S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/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")
Marta Miková, nar. 10.05.1953, bytom: Mládeže 1114/1, 036 01 Martin, do 26.01.2016 podnikajúca pod obchodným
menom: Marta Miková, s miestom podnikania: Mládeže 1114/1, 036 01 Martin, IČO: 31 083 366, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.:1OdK/34/2017, zo dňa 12.7.2017 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: Marta Miková, date of birth: 10.05.1953, resid.: Mládeže 1114/1, 036 01 Martin, (until 26.01.2016 under
the trade name: Marta Miková,resid.: Mládeže 1114/1, 036 01 Martin, ID number: 31 083 366), our duty is to inform
you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 1OdK/34/2017 dated on 12.07.2017 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 136/2017 zo dňa 18.7.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 136/2017 on 18.7.2017. 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: Mgr. Miroslava
Šufáková, so sídlom: Obežná 8563/2, 010 08 Žilina, 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
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republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29. Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address, Mgr. Miroslava Šufáková, so sídlom: Obežná
8563/2, 010 08 Žilina, 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.

Mgr. Miroslava Šufáková, správca

K018749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GPT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarov 767/16, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 382 981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8K/6/2017/S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
8K/6/2017
Iné zverejnenie

Oprava súpisu všeobenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 123/2017 dňa 28.06.2017:
Typ
súp.zložky
majetku

Č.súp.zl. Opis súp.zložky majetku

Deň
Dôvod
Adresa kde sa
zapísania zapísania vec nachádza

1.

POZEMKY - Zatavané plochy a nádvoria, parc.č. 14510/3 o výmere
8410 m2, Zastavané plochy a nádvoria parc.č. 14510/5 o výmere
Železničiarov
285, Zastavané plochy a nádvoria parc.č. 14510/6 o výmere 706 m2 nehnuteľná
§ 67 ods. 1
19.6.2017
767, 02 801
evidované na LV č. 3595, k.ú. Trstená, obec: Trstená, Okres
vec
c) ZKR
Trstená
Tvrdošín, STAVBA- Remiza a sociálna časť, súp. č. 251, evidované
na LV č. 3595, k.ú. Trstená, obec Trstená, okres Tvrdošín,

2.

Lis exentr. LEN 25 C

hnuteľná vec 19.6.2017

3.

Zvárací agregát MIG 385 C L 4 digital

hnuteľná vec 19.6.2017

4.

Zvárací agregát MIG 385 C L 4 digital

hnuteľná vec 19.6.2017

5.

Filter patrónový stacionárny 3000 m3/hod

hnuteľná vec 19.6.2017

6.

Zvárací agregát MIG 385 C L

hnuteľná vec 19.6.2017

7.

Vysokozdvižný vozík vozík plynový, Caterpilar starlift

hnuteľná vec 19.6.2017

8.

Tryskacie zariadenie TZ 2-5,5 s filtrom

hnuteľná vec 19.6.2017

9.

Pila pásová235A - CNC

hnuteľná vec 19.6.2017

10.

Trafostanica RST 630/400A

hnuteľná vec 19.6.2017

11.

LIS LEU A

hnuteľná vec 19.6.2017

12.

LIS LEN C

hnuteľná vec 19.6.2017

13.

LIS LENR 25A

hnuteľná vec 19.6.2017

14.

LIS LEN C

hnuteľná vec 19.6.2017

15.

LIS ohraňovací CTO 80

hnuteľná vec 19.6.2017

16.

Nožnica tab. CNTA 2000/10

hnuteľná vec 19.6.2017

17.

Kompresor lamelový ERC 511

hnuteľná vec 19.6.2017

18.

Garáž betonová č.1

hnuteľná vec 19.6.2017

19.

Kompresor ERC 50H

hnuteľná vec 19.6.2017

Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
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a) ZKR
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Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
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Železničiarov
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Železničiarov
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Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
a) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
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Železničiarov
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Železničiarov
§ 67 ods. 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

254

Súpisová
hodnota

64
772,82 €

3
000,00 €
1
659,36 €
1
659,36 €
6
125,81 €
1
659,36 €
8
962,36 €
40
336,82 €
8
232,67 €
6
694,30 €
5
800,00 €
3
764,00 €
2
500,00 €
4
665,00 €
9
327,49 €
15
164,64 €
10
037,88 €
1
688,87 €
4
078,01 €
1
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20.

Garáž betonová

hnuteľná vec 19.6.2017

21.

Koľaj č. 5 +ž. zvr.

hnuteľná vec 19.6.2017

22.

Sústruh SV 18R

hnuteľná vec 19.6.2017

23.

Vŕtačka VR 4

hnuteľná vec 19.6.2017

24.

Fréza SA AV

hnuteľná vec 19.6.2017

25.

Lis výstred. LENP 63A

hnuteľná vec 19.6.2017

26.

Lis exentr. LEN 25 C

hnuteľná vec 19.6.2017

27.

Lis exentr. LEN 40 C

hnuteľná vec 19.6.2017

28.

VZV vozík EP NT elektr.

hnuteľná vec 19.6.2017

30.

Prístrešok kovový

hnuteľná vec 19.6.2017

31.

Filter patrónový stacionárny 3000 m3/hod

hnuteľná vec 19.6.2017

32.

Lis excentrický LEN 63C

hnuteľná vec 19.6.2017

33.

Filter patrónový stacionárny 3000 m3/hod

hnuteľná vec 19.6.2017

35.

Lis excentrický LEN 40

hnuteľná vec 19.6.2017

36.

Dochádzkomer 2008/10

hnuteľná vec 19.6.2017

37.

Zvárací agregát MIG 385 C L 4 digital

hnuteľná vec 19.6.2017

38.

Zvárací agregát FLEX 2 3000

hnuteľná vec 19.6.2017

39.

Píla pásová PEGAS 250x315 SHILR

hnuteľná vec 19.6.2017

41.

Píla pásová PERRIS 350

hnuteľná vec 19.6.2017

Deň vydania: 26.07.2017
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená
Železničiarov
§ 67 ods. 1
767, 02 801
c) ZKR
Trstená

K018750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schwartz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 773, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/39/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/39/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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1
688,84 €
16
929,66 €
1
618,04 €
2
281,92 €
1
413,93 €
4
364,92 €
2
990,00 €
4
650,00 €
7
490,00 €
12
225,00 €
5
975,00 €
9
500,00 €
6
575,12 €
3
651,33 €
1
722,43 €
1
659,36 €
4
300,00 €
3
790,00 €
2
856,00 €
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Správca JUDr. Radovan Birka, oznamuje veriteľom dlžníka: Jozef Schwartz, nar. 16.08.1968, bytom Žarnov 773,
013 62 Veľké Rovné, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štiavnická
2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne Po Pia: od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle: 0948-014-488.
JUDr. Radovan Birka, správca

K018751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schwartz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 773, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/39/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/39/2017
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!"
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(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
Dlžník/Bankrupt:
1.

Základné informácie o dlžníkovi / Basic information about bankrupt

Jozef Schwartz, birthdate: 16.08.1968, home address: Žarnov 773, 013 62 Veľké Rovné, SK
2.

Spisová značka konania / Proceeding number

8OdK/39/2017
3.

Správca / Trustee

JUDr. Radovan Birka
4.

Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period

05.09.2017

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Jozef Schwartz (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 8OdK/39/2017, zo dňa 17.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the Slávka
Nikolajová, (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
8OdK/39/2017 dated on 17.07.2017, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2017 dňa 21.07.2017. Dňom 22.07.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 139/2017 on 21.07.2017 Bankruptcy was declared
on 22.07.2017
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 23.07.2017.
The date 23.07.2017 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 22.07.2017
In Ruzomberok, on 22.07.2017
JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
JUDr. Radovan Birka, trustee of Bankrupt

K018752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schwartz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 773, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok

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

258

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/39/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/39/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka Jozef Schwartz, nar. 16.08.1968, bytom Žarnov 773, 013 62 Veľké Rovné,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur na účet IBAN:
SK91 7500 0000 0040 1047 2720 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
a s poznámkou: Schwartz.
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.
JUDr. Radovan Birka, správca

K018753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frantšek Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2016 s1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY O NOVÚ SÚPISOVÚ ZLOŽKU MAJETKU

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou – časť zrážky zo zálohy na mzdu neoprávnene vyplatenú úpadcovi dňa 03.03.2017
Súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur
Deň zapísania / prijatia na účet správy podstaty: 18.5.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty
Poznámka: Z vyplatenej zálohy na mzdu vo výške 1 156,19 Eur, nebola vykonaná zrážka vo výške 645,72 Eur,
ktorú úpadca postupne vracia do podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou –časť zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 04/2017
Súpisová hodnota majetku: 87,60 Eur
Deň zapísania / prijatia na účet správy podstaty:01.06.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou – časť zrážky zo zálohy na mzdu neoprávnene vyplatenú úpadcovi dňa 03.03.2017
Súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur
Deň zapísania / prijatia na účet správy podstaty: 19.6.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty
Poznámka: Z vyplatenej zálohy na mzdu vo výške 1 156,19 Eur, nebola vykonaná zrážka vo výške 645,72 Eur,
ktorú úpadca postupne vracia do podstaty.

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou –časť zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 05/2017
Súpisová hodnota majetku: 173,17 Eur
Deň zapísania / prijatia na účet správy podstaty: 30.06.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou – časť zrážky zo zálohy na mzdu neoprávnene vyplatenú úpadcovi dňa 03.03.2017
Súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur
Deň zapísania / prijatia na účet správy podstaty: 18.7.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty
Poznámka: Z vyplatenej zálohy na mzdu vo výške 1 156,19 Eur, nebola vykonaná zrážka vo výške 645,72 Eur,
ktorú úpadca postupne vracia do podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K018754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGAS - Kováč, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosovo 1 / 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 851 898
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : ENERGAS - Kováč, s.r.o. so sídlom Kosovo 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 44 851 898 v súlade s § 76 ods.2 zverejňuje vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty vyhotovený ku dňu 18.07.2017
Hnuteľné veci :
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 1
Popis súpisovej zložky majetku : Tepelné čerpadlo AERO 15, Typ: Rehau Aero 15; Sériové číslo :
40073607378004; Inventárne číslo 001;
Súpisová hodnota majetku : 500 Eur
Miesto uloženia majetku : sídlo spoločnosti ENERGAS – Kováč, s.r.o., sídlo: Kosovo 1, 034 01
Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku predložený úpadcom
a na základe vykonanej obhliadky majetku podľa vlastného zistenia a šetrenia v súlade s § 76 ZKR
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 2
Popis súpisovej zložky majetku : Dodávkový automobil, Typ Škoda Fabia Class, Sériové číslo :
CGPA7946, Inventárne číslo: 002,
Súpisová hodnota majetku : 1.500 Eur
Miesto uloženia majetku : sídlo spoločnosti ENERGAS – Kováč, s.r.o., sídlo: Kosovo 1, 034 01
Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku predložený úpadcom
a na základe vykonanej obhliadky majetku podľa vlastného zistenia a šetrenia v súlade s § 76 ZKR
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 3
Popis súpisovej zložky majetku : Detektor na peniaze; Typ EG300 Cont; Inventárne číslo: D002
Súpisová hodnota majetku : 5 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto uloženia majetku : sídlo spoločnosti ENERGAS – Kováč, s.r.o., sídlo: Kosovo 1, 034 01
Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku predložený úpadcom
a na základe vykonanej obhliadky majetku podľa vlastného zistenia a šetrenia v súlade s § 76 ZKR
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 4
Popis súpisovej zložky majetku : Robotický vysávač, Typ Samsung, Inventárne číslo : D005
Súpisová hodnota majetku : 50 Eur
Miesto uloženia majetku : sídlo správcu konkurznej podstaty : Jesenského 29, 036 01 Martin
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku predložený úpadcom
a na základe vykonanej obhliadky majetku podľa vlastného zistenia a šetrenia v súlade s § 76 ZKR
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 5
Popis súpisovej zložky majetku : Závitnica Amigo, Inventárne číslo : D007
Súpisová hodnota majetku : 30 Eur
Miesto uloženia majetku : sídlo spoločnosti ENERGAS – Kováč, s.r.o., sídlo: Kosovo 1, 034 01
Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku predložený úpadcom
a na základe vykonanej obhliadky majetku podľa vlastného zistenia a šetrenia v súlade s § 76 ZKR

Spolu suma hnuteľných vecí : 2.085 Eur

Pohľadávky :
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 6
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00078,
dátum splatnosti : 31.03.2016, Prehliadka kotlov Buderus GB 112-43
Celková suma a mena : 151,20 Eur
Dlžník : ÁČKO, a.s., Ružomberok, IČO: 31577148
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 7
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00359,
dátum splatnosti : 06.12.2016, montáž servopohonu podľa montážneho denníka
Celková suma a mena : 517,20 Eur
Dlžník : ALISTON s.r.o., Bratislava, IČO: 47243058
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 8
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00288,
dátum splatnosti : 13.10.2016 ATTACK stacionárny zásobník Z Plus 100 L
Celková suma a mena : 375,56 Eur
Dlžník : ATTACK PREDAJNA – Miroslav Bakala, Vrútky, IČO: 33774391
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 9
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00114,
dátum splatnosti : 02.05.2016,servis kotla Viessman Vitodens 111 – výmena čerpadla T.Ú.V
Celková suma a mena : 15,60 Eur
Dlžník : Balcová Magdaléna, Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 10
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00313,
dátum splatnosti : 27.10.2016, oprava kotla podľa montážneho denníka
Celková suma a mena : 892 Eur
Celková suma a mena : 892 Eur
Dlžník : BARKOV s.r.o., Penzión Agrothermal, Bešeňová, IČO: 36405426
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 11
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00140,
dátum splatnosti: 27.05.2016, prehliadka kotla Viessmann Vitodens 100
Celková suma a mena : 64,80 Eur
Dlžník : Bliss-Bret, a.s., Liptovský Mikuláš, IČO: 36420671
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 12
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150434, dátum
splatnosti : 21.12.2015, dodávka, el. inštalácia a montáž Exacontrol
Celková suma a mena : 90,80 Eur
Dlžník : Budišová Andrea, Liptovský Ján
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 13
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150465, dátum
splatnosti : 29.01.2016, zapojenie regulácie QAA 73.210
Celková suma a mena : 133,74 Eur
Dlžník : Čunderlík Ľubomír Ing., Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 14
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20140008, dátum
splatnosti : 24.01.2014, kotol Protherm 24 KTZ
Celková suma a mena : 230,68 Eur
Dlžník : EKOPRIM s.r.o., Prešov, IČO: 31710115
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 15
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00311,
dátum splatnosti : 27.10.2016, montážne práce podľa montážneho denníka
Celková suma a mena : 529,15 Eur
Dlžník : ELBISTAN s.r.o., Žilina, IČO: 47933283
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 16
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150084, dátum
splatnosti : 25.03.2015, expanzná nádoba 10l
Celková suma a mena : 125,24 Eur
Dlžník : Gally Richard Ing., Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 17
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00279,
dátum splatnosti : 10.10.2016, servisná prehliadka a oprava kotla podľa montážneho denníka
Celková suma a mena : 619,20 Eur
Dlžník : Jaroslav Forgáč, Podtureň, IČO: 43966284
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 18
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20130616, dátum
splatnosti : 23.12.2013, oprava kotla Protherm 24 KTZ a kotla Viadrus 623 – práca podľa prílohy ML
Celková suma a mena : 59,76 Eur
Dlžník : Jurčová Želmíra, Liptovská Kokava
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 19
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150163, dátum
splatnosti : 26.05.2015, oprava kotla
Celková suma a mena : 151,98 Eur
Dlžník : Kapostašová Jana, Uhorská VEs
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 20
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20120557, dátum
splatnosti : 20.11.2012, montážne práce a materiál podľa prílohy ML
Celková suma a mena : 2.891,16 Eur
Dlžník : Kostúr Martin Ing, Poprad
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 21
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150369, dátum
splatnosti : 13.11.2015,16VF00275 dátum splatnosti: 10.10.2016
oprava kotla Lev 28, KKO, dodávka, montáž a spustenie kotla
Celková suma a mena : 1.302,86 Eur
Dlžník : Kovalčíková Ľubica, Liptovský Trnovec
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 22
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00153,
dátum splatnosti : 31.05.2016, Prehliadka kotla
Celková suma a mena : 61,20 Eur
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Dlžník : Kudroň Rudolf, Liptovský Hrádok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 23
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20170047, dátum
splatnosti : 14.03.2017, chemické čistenie kotla
Celková suma a mena : 79,20 Eur
Dlžník : Macek Miroslav, Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 24
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00260,
dátum splatnosti : 21.09.2016, cena
Celková suma a mena : 320 Eur
Dlžník : Milan Valent, Liptovská Kokava
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 25
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20130647, dátum
splatnosti : 06.01.2014, za odborné prehliadky a revízie plynových zariadení
Celková suma a mena : 3 100,92 Eur
Dlžník : Mojš Ján, Ružomberok, IČO: 47122447
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 26
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00183,
dátum splatnosti : 23.06.2016, výmena plynovej hadice na sporák
Celková suma a mena : 31,20 Eur
Dlžník : Mrvová Mária, Lúčky
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 27
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00129,
dátum splatnosti : 29.04.2016, oprava kotla Vaillant
Celková suma a mena : 33 Eur
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Dlžník : Petrosjan Sarkij, Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 28
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150444, dátum
splatnosti : 28.12.2015, oprava kotla Raja
Celková suma a mena : 26,40 Eur
Dlžník : Obecný úrad Gôtovany, Ľubeľa
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 29
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150406, dátum
splatnosti : 02.12.2015, oprava šporáka
Celková suma a mena : 50,40 Eur
Dlžník : Obecný úrad Lúčky, Lúčky, IČO: 315583
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 30
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150337, dátum
splatnosti : 30.10.2015, systémová doska 50/30
Celková suma a mena : 635,68 Eur
Dlžník : Pavol Martin, Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 31
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00181,
dátum splatnosti : 21.06.2016, prehliadka kotla 24KTZ12 a odpojenie sporáka
Celková suma a mena : 46,80 Eur
Dlžník : Pfeffer Rudolf MUDr., Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 32
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150391, dátum
splatnosti : 24.11.2015, montáž kotla Panther 25 KTV
Celková suma a mena : 204,46 Eur
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Dlžník : Anna Plávková, Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 33
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00244,
dátum splatnosti : 31.08.2016, oprava kotla Fa 0649
Celková suma a mena : 296,40 Eur
Dlžník : Pozemkové spoločenstvo, Liptovský Sielnica, IČO: 37911155
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 34
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00254,
dátum splatnosti : 16.09.2016, výmena filtrov
Celková suma a mena : 460,80 Eur
Dlžník : PRIMA INVEST, spol. s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 31644791
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 35
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20140073, dátum
splatnosti : 04.03.2014, provízia podľa Mandátnej zmluvy
Celková suma a mena : 72,36 Eur
Dlžník : PT GAS spol. s.r.o., Žilina, IČO: 45626634
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 36
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00067,
dátum splatnosti : 18.03.2016, oprava elektrického bojlera Tatramat EO15
Celková suma a mena : 73,18 Eur
Dlžník : SATEC SK, a.s, Nitra, IČO: 36684961
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 37
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00282,
dátum splatnosti : 10.10.2016, oprava kotla Intergas
Celková suma a mena : 90 Eur
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Dlžník : Spoločenstvo vlastníkov bytov, Demänovská Dolina
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 38
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150412, dátum
splatnosti : 09.12.2015,úprava rozvodu plynu
Celková suma a mena : 150 Eur
Dlžník : Staroňová Ester, Likavka
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 39
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20120589, dátum
splatnosti : 04.12.2012,nájom za fľaše kyslík, acetýlen za 10/2012, ID č. 20130051, dátum splatnosti :
13.02.2013, nájomné fľaše za 12/2012, ID č. 20130163, dátum splatnosti : 03.05.2013, nájom za fľaše
kyslík, acetýlen za január a február 2013
Celková suma a mena : 185,26 Eur
Dlžník : Staroňová Ester, Likavka
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 40
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20130531, dátum
splatnosti : 13.11.2013,prehliadka tepelného čerpadla NIBE F 2025 14kW – práca podľa prílohy ML
Celková suma a mena : 78 Eur
Dlžník : Surovčíková Margita MUDr., Trstená
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 41
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150062, dátum
splatnosti : 13.03.2015,spustenie kotla Viessmann Vitodens 111-W
Celková suma a mena : 65,10 Eur
Dlžník : Šuša Ľubomír, Ludrová
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 42
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20120580, dátum
splatnosti : 30.11.2012,oprava plynového radiatora PR 4 – práca podľa prílohy ML
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Celková suma a mena : 72 Eur
Dlžník : Šváb Milan, Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 43
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150215, dátum
splatnosti : 14.07.2015,oprava ventilov na radiátoroch
Celková suma a mena : 79,46 Eur
Dlžník : Ťapaj Peter, Bratislava
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 44
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20140117, dátum
splatnosti : 14.04.2014,montážne práce a meteriál podľa prílohy ML
Celková suma a mena : 224,20 Eur
Dlžník : Tichý Jaroslav, Ružomberok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 45
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20130295, dátum
splatnosti : 01.08.2013,záručná výmena Caleffi 544 – práca, ID č. 20140218, dátum splatnosti :
15.07.2014, záručná oprava kotla Protherm 12 KOZ, ID č. 16VF00058, dátum splatnosti: 01.03.2016,
demontáž radiátora, zablendovanie vývodu, predĺženie rúr prívodu a spiatočky, kontrola spojov
Celková suma a mena : 186,60 Eur
Dlžník : Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Skalica, IČO: 35765712
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 46
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150410, dátum
splatnosti : 11.12.2015,uvedenie kotlov Viessmann do prevádzky
Celková suma a mena : 72 Eur
Dlžník : Viessmann, s.r.o., Bratislava, IČO: 31388841
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 47
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00346,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

270

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 16VF00346,
dátum splatnosti : 28.11.2016,oprava kotla pod+a montážneho denníka
Celková suma a mena : 44,40 Eur
Dlžník : Vlasta Kaprálová – KÚRIA, Štiavnička, IČO: 41832728
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty : 48
Právny dôvod vzniku pohľadávky : pohľadávka z obchodného styku, Interný doklad: 20150437, dátum
splatnosti : 06.01.2016,elektrická inštalácia a spustenie kotla Vitodens 11kw
Celková suma a mena : 61,20 Eur
Dlžník : Zdravotné stredisko, Liptovský Hrádok
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu : zoznam majetku a na základe
účtovníctva predloženého úpadcom

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca
V Martine dňa 20.07.2017

K018755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Vavrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 1048/15, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/17/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/17/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Jolana Vavrová, nar. 27.12.1950 bytom: Clementisova
1048/15, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zastúpená Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje účet správy konkurznej podstaty úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu
spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.
č. bankového účtu vo formáte IBAN : SK5309000000005132792655 vedený v SLSP, a.s.
Kauciu vo výške 350 Eur je možné skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky
veriteľov je účinné, len ako bolo podané na predpísanom tlačive (§32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom
zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu (§32 ods. 7 písm. b) ZoKR).
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedenie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Martine dňa, 19.07.2017
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K018756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Požgaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/32/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/32/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Katarína Požgaiová, nar. 19.04.1985, bytom Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava
, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná
kancelária Centra právnej pomoci oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k.
80dK/32/2017 v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu na telefónnom čísle: 0903 202 486, alebo emailom:liskova.marianna@gmail.com

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty
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K018757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Požgaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/32/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/32/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš,031 01 ako správca úpadcu: Katarína
Požgaiová, nar. 19.04.1985, bytom Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava zastúpeného : Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra
právnej pomoci, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:
SK36 0900 0000 005132871628, SWIFT: SUBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. s uvedeným čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K018758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Požgaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/32/2017 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/32/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Požgaiová, nar. 19.04.1985, bytom
Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 8OdK/32/2017 zo dňa 07.
júla 2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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júla 2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 133/2017 zo dňa 13. júla 2017, číslo zverejnenia K016797
Mgr. Marianna Líšková as the bankruptcy trustee of the debtor Katarína Požgaiova born on 19.04.1985, residence
at Liptovská Kokava 493, 032 44 Liptovská Kokava, an according to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29th of May 2000, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina,
proc. no. 80dK/32/2017, dated on 07th July 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 133/2017 dated on
13th July 2017, publication number K016797.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 14. júla 2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina became valid on 14th July 2017. The bankruptcy procedure was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Marianna Líšková,
správca, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Marianna Líšková,J.
Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the interests
divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be
dated
and
signed
by
creditor.
The
registration
form
can
be
found
on
the
website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case
the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s
lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
Mgr. Marianna Líšková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K018759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herman Ľuboslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 1580, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Ľuboslav Herman, nar. 05.12.1969, bytom Májová 1580, 022 01
Čadca, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok
až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej
dohode so správcom prostredníctvom emailu : ivkasumichrastova@gmail.com Žiadosti o zapísanie do poradovníka
žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne alebo elektronickou poštou.
V Martine, dňa 20.07.2017
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K018760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kubišta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 489, 023 52 Olešná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/40/2017 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/40/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej
kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu
S1673, správca dlžníka : Pavol Kubišta, nar. 31. 10. 1983, bytom 023 52 Olešná 489, podnikajúci pod obchodným
menom : Pavol Kubišta s miestom podnikania 023 52 Olešná 489, IČO : 46 149 970 týmto v zmysle ustanovenia §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu č. 7 OdK/40/2017 - S1673 majú právo
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00
hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421
( 0 )917 500 894 .

V Martine dňa 23. 7. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K018761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Fojtík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 6151/8, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 315 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/158/2017 S1253
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/158/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Holúbek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Maroš Fojtík, nar. 19.12.1976, Starohorská 6151/8, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 44315872 oznamuje, že do správcovského spisu, č.k. 2OdK/158/2017 S1253 je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 BanskáBystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo e-mailom na holubekm@gmail.com.
Ing. Marián Holúbek, správca

K018762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Vondráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakova Jama 2261/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.8.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Holúbek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Vondráková, nar. 17.8.1973, Bakova Jama
2261/7, 960 01 Zvolen, oznamuje, že do správcovského spisu, č.k. 2OdK/158/2017 S1253 je možné nahliadať v
kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 BanskáBystrica, a to v pracovných dňoch od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej
adrese alebo e-mailom na holubekm@gmail.com.
Ing. Marián Holúbek, správca

K018763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Rojíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Píla 3, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/168/2017 2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/168/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Holúbek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivana Rojíková, nar. 14.8.1976, Píla 3, 976
56 Pohronská Polhora, oznamuje, že do správcovského spisu, č.k. 4OdK/168/2017 S1253 je možné nahliadať v
kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 BanskáBystrica, a to v pracovných dňoch od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej
adrese alebo e-mailom na holubekm@gmail.com.
Ing. Marián Holúbek, správca
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K018764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

Obec

Prihlásená suma - Celková suma

Ing. Jozef Paločko INDOR ZVOLEN

35195231

Prachatická

41

Zvolen

13 754,85 €

SKP, k.s., správca

K018765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lupták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 133, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/105/2017-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/105/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Ján Lupták, nar.
01.07.1959, bytom Jastrabá 133, 967 1 Kremnica; obchodné meno Ján Lupták, so sídlom Jastrabá 133, 967 01
Kremnica, IČO: 43 117 163 /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.
zn.: 4OdK/105/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Ján Lupták, nar. 01.07.1959, bytom Jastrabá 133, 967 1 Kremnica; obchodné meno Ján Lupták, so
sídlom Jastrabá 133, 967 01 Kremnica, IČO: 43 117 163 /hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you
that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/105/2017 bankruptcy was declared on the
Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.06.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 27th of June 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky
je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených
v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská
republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to
be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk Credistors whose
claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has
to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more
than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký posudok
/nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt
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K018766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lupták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 133, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/105/2017-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/105/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Ján Lupták, nar. 01.07.1959, bytom Jastrabá 133, 967 1 Kremnica;
obchodné meno Ján Lupták, so sídlom Jastrabá 133, 967 01 Kremnica, IČO: 43 117 163 oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných
dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o zápise do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K018767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kroupová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Katarína Kroupová,
nar. 01.10.1951, bytom Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 2OdK/7/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Katarína Kroupová, nar. 01.10.1951, bytom Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica /hereinafter only
„the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
2OdK/7/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.06.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 9th of June 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky
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prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky
je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených
v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská
republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to
be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk Credistors whose
claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has
to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more
than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký posudok
/nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K018768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kroupová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Katarína Kroupová, nar. 01.10.1951, bytom Mesto Banská Bystrica, 974
Banská Bystrica oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. –
15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne
adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.

01
ul.
do
na

V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K018769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Žiar nad Hronom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/55/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/55/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Miroslav Lach, nar.
11.04.1985, bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 4OdK/55/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Miroslav Lach, nar. 11.04.1985, bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom /hereinafter
only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
4OdK/55/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.06.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 21th of June 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky
je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených
v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská
republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to
be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk Credistors whose
claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has
to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more
than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký posudok
/nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K018770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Žiar nad Hronom 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/55/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Miroslav Lach, nar. 11.04.1985, bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar
nad Hronom oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná
36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod.
Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K018771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2017 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská záhrada
5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok : 14.1, veriteľ : Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, prihláška pohľadávky zo dňa 03.07.2017, celková prihlásená suma 1.810,47
eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 21.07.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K018772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kalmárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Rimavská Sobota 1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/137/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/137/2017
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4OdK/137/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Erika Kalmárová, nar.
19.12.1967, bytom Mesto Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota /ďalej len úpadca/, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 4OdK/137/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Erika Kalmárová, nar. 19.12.1967, bytom Mesto Rimavská Sobota, 979 01 Rimavská Sobota
/hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská
Bystrica, No. 4OdK/137/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.07.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 7th of July 2017. The bankruptcy was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky
je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených
v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská
republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to
be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk Credistors whose
claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has
to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more
than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký posudok
/nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
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form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K018773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kalmárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Rimavská Sobota 1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/137/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/137/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Erika Kalmárová, nar. 19.12.1967, bytom Mesto Rimavská Sobota, 979
Rimavská Sobota oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. –
15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne
adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K018774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :
Položka zoznamu pohľadávok: 470, veriteľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
28.06.2017, celková prihlásená suma 62,68 eur.
Položka zoznamu pohľadávok: 471, veriteľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
28.06.2017, celková prihlásená suma 1,33 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 21.07.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K018775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kuchárka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 9595/34, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/170/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/170/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Martin Kuchárka, nar.
01.11.1967, bytom Rákoš 9595/4, 960 01 Zvolen /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
v Banskej Bystrici, sp. zn.: 2OdK/170/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Martin Kuchárka, nar. 01.11.1967, bytom Rákoš 9595/4, 960 01 Zvolen /hereinafter only „the
Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
2OdK/170/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.07.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 21th of July 2017. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu:
JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
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pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku,
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky
je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených
v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská
republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to
be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk Credistors whose
claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has
to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more
than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký posudok
/nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K018776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kuchárka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 9595/34, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/170/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/170/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca Martin Kuchárka, nar. 01.11.1967, bytom Rákoš 9595/34 960 01 Zvolen oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa,
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti
o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
V Hnúšti, dňa 21.07.2017
JUDr. Mário Keleti, správca

K018777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antolov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Plachtince 232, 991 24 Stredné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Peter Antolov, narodený 25.04.1990, bytom Stredné Plachtince
232, 991 24 Stredné Plachtince, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok : 18.1, veriteľ : Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22
Piešťany, IČO : 36 234 176, prihláška nezabezpečenej pohľadávky zo dňa 12.07.2017, celková prihlásená suma
3.831,92 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 21.07.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K018778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Brüll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1967
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/164/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Roman Brüll, nar.
15.10.1967, trvale bytom Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň, obchodné meno: SLOVTOP – Roman Brüll,
s miestom podnikania Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň, IČO: 37 549 880 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/164/2017, zo dňa 13.07.2017 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
Roman Brüll, date of birth 15.10.1967, residency at Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň, business name:
SLOVTOP – Roman Brüll, residency at Podkriváň 68, 985 51 Podkriváň, IČO: 37 549 880 (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
2OdK/164/2017 dated on 13th of july 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2017 dňa
19.07.2017. Dňom 20.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 137/2017 on
19th of july 2017. Bankruptcy was declared on 20th of july 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:
Advisors k.s.
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
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permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 21.07.2017.
The date 21th of july 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:
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
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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
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in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
Advisors k.s., trustee

K018779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťunová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen 20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 962 31 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/158/2017 - S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/158/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
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(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu – Valéria Faťunová, nar.
22. 10.1966, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.07.2017, sp. zn. 4OdK/158/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 135/2017 dňa 17.07.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený: Ing.
Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000, as the trustee of bankrupt –
Valéria Faťunová, born on 22. 10.1966, Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we
inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 10.07.2017, ref. No. 4OdK/158/2017,
published in the Commercial report No. 135/2017 of 17.07.2017 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
Ing. Ernest Mésároš, with its office at Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1250 was appointed as
the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the Commercial
report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of § 29 sec. 1, 2,
4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be entitled to file the
application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has applied his security right is
in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a written form without undue
delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
;Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied by
the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to
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basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to
the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for
expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court. (§ 167l
sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured sum,
type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak Republic. If
the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by National
Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional care. (§ 29
sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property with
burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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

295

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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.
Vo Zvolene, 19.07.2017
In Zvolen, 19.07.2017
Ing. Ernest Mésároš, správca úpadcu
Ing. Ernest Mésároš, trustee of the bankrupt

K018780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 10, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/172/2017 S 1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6117219883
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Galbavý, nar. 10.02.1975, trvale bytom Brezová
10, 962 31 Sliač, adresa na doručovanie Lihoveckého 5, 960 01 Zvolen, oznamuje účastníkom konania a ich
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10, 962 31 Sliač, adresa na doručovanie Lihoveckého 5, 960 01 Zvolen, oznamuje účastníkom konania a ich
zástupcom, že nahliadnuť do spisu je možné v kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý
pracovný deň v úradných hodinách od 9,00 hod do 15,00 hod.

Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K018781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 10, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/172/2017 S 1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6117219883
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu : Martin Galbavý, nar. 10.02.1975, trvale bytom
Brezová 10, 962 31 Sliač, adresa na doručovanie Lihoveckého 5, 960 01, oznamuje v súlade s § 32 ods. 7
písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za
účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie: SK84 1111 0000 0011 1004 7007
Vedený v: UniCredit Bank, a. s., pobočka Banská Bystrica

Poučenie: Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350 ,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná
kaucia.
V Banskej Bystrici dňa 19.07.2017
Ing. Peter Medveď, správca

K018782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 10, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/172/2017 S 1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6117219883
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu : Martin Galbavý, nar.
10.02.1975, trvale bytom Brezová 10, 962 31 Sliač, adresa na doručovanie Lihoveckého 5, 960 01 (ďalej len
„úpadca“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/172/2017 zo dňa 11.07.2017
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Martin Galbavý, born on nar. 10.02.1975, residence at Brezová 10, 962031 Sliač, or Lihoveckého 5, 9690 01
Zvolen (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/172/2017 dated 11.07.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.07.2017. Dňom
18.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 17.07.2017. Bankruptcy was declared on
18.07.2017.

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 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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).
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1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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 – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, 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 Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 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 counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12,
974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, 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 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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
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v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

4. 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
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).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

6. 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 the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the 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 the
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termination 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
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 (§
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
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

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

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

301

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

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 seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

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

12. 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
arise or 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
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).

14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
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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
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).

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
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).

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 the
non-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
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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 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).

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
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).

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 an
application, 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. 3
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Občianskeho súdneho poriadku).

20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if
in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection
of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which 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 Civil process order).

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 Banskej Bystrici dňa 19.07.2017
In Banská Bystrica, on 19/07/ 2017
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt

K018783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Voletz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michala Petru 232, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/157/2017 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/157/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Róbert Voletz, nar. 26.12.1979, bytom Michala Petru 232, 976 71 Šumiac
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná 54,
974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400 a na e-mail: spravca.gregor@gmail.com.
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K018784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Voletz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michala Petru 232, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/157/2017 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/157/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Róbert Voletz, nar. 26.12.1979, bytom Michala Petru 232, 976 71 Šumiac,
podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN:

SK60 8360 5207 0042 0341 7461

variabilný symbol:

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

výška kaucie:

350 EUR

s doplňujúcou poznámkou: Róbert Voletz, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/157/2017
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.

K018785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
Miesto, dátum a čas konania dražby
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
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Dátum konania dražby: 18. júla 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, siedme kolo dražby
Predmet dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
Označenie dražobníka a licitátora
JUDr. Ján Čipka, správca, kancelária správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Pri dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
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V Hnúšti, dňa 18. júla 2017
Dražobník a licitátor: JUDr. Ján Čipka

K018786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok : 156.1, veriteľ : Eltek s.r.o., so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok,
IČO: 35 909 242, prihláška pohľadávky zo dňa 19.07.2017, celková prihlásená suma 184,06 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 21.07.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K018787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
2K51/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac apríl 2017 vo výške 61,09 EUR, spoluvlastnícky podiel
1/1, súpisová hodnota 61,09 EUR
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac máj 2017 vo výške 64,38 EUR, spoluvlastnícky podiel
1/1, súpisová hodnota 64,38 EUR
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac jún 2017 vo výške 63,52 EUR, spoluvlastnícky podiel
1/1, súpisová hodnota 63,52 EUR

V Hnúšti, 21. júla 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K018788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
SK90/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka : 15.5.2017 - 250,-€, 13.6.2017 - 250,-€.

K018789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Viktor Csank, Ing. Viktor Csank VIKTÓRIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostinského 1037/12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1954
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2017 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do spisu konkurzného správcu je možné nahliadať na adrese jeho sídla v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00
hodiny a od 14.00 do 17.00 hodiny.
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K018790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Viktor Csank, Ing. Viktor Csank VIKTÓRIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostinského 1037/12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1954
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2017 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Kauciu je možné zložiť na účet číslo SK 94 0900 0000 0051 1705 5695.

K018791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Viktor Csank, Ing. Viktor Csank VIKTÓRIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostinského 2037/12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1954
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2017 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- EKN parcela číslo 469/1 o výmere 157 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 962,
spoluvlastnícky podiel 9/54, hodnota 5,-€
- EKN parcela číslo 496/2 o výmere 141 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 962,
spoluvlastnícky podiel 9/54, hodnota 5,-€
- EKN parcela číslo 969/3 o výmere 2154 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 962,
spoluvlastnícky podiel 9/54, hodnota 75,-€
- EKN parcela číslo 288/1 o výmere 14 m2 trvalé trávne porasty katastrálne územie Hostice list vlastníctva 686,
spoluvlastnícky podiel 9/108, hodnota 0,1 €
- EKN parcela číslo 288/2 o výmere 83 m2 trvalé trávne porasty katastrálne územie Hostice list vlastníctva 686,
spoluvlastnícky podiel 9/108, hodnota 0,7 €
- EKN parcela číslo 601/2 o výmre 2502 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 281,
spoluvlastnícky podie 1/9, hodnota 58,-€
- EKN parcela číslo 425 o výmere 5319 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 604,
spoluvlastnícky podiel 9/108, hodnota 93,-€
- EKN parcela číslo 407/102 o výmere 58 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podiel 1/1, hodnota 12,-€
- EKN parceal číslo 407/202 o výmere 1352 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podie 1/1, hodnota 284,-€
- EKN parcela číslo 448/1 o výmere 1250 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podiel 1/1, hodnota 263 €
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- EKN parcela číslo 449 o výmere 1507 m2 orná pôda katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podiel 1/1, hodnota 316 €
- EKN parcela číslo 477/104 o výmere 1272 m2 trvalé trávne porasty katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podiel 1/1, hodnota 127,-€
- EKN parcela číslo 477/204 o výmere 879 m2 trvalé trávne porasty katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podiel 1/1, hodnota 88,-€
- EKN parcel číslo 2147 o výmere 12948 lesné pozemky katastrálne územie Hostice list vlastníctva 477,
spoluvlastnícky podiel 1/1, hodnota 19422,-€

K018792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Sokolovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojín 22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1984
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/133/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/133/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Do spisu konkurzného správcu je možné nahliadať na jeho adrese v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hodiny a
od 14.00 do 17.00 hodiny.

K018793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Sokolovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojín 22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.2.1984
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/133/2017- S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/133/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Kauciu je možné zložiť na účet číslo SK94 0900 0000 0051 1706 5695.

K018794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Záchenský, Milan Záchenský - REGESI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 2/56, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1954
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/71/2017-S1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/71/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Do spisu správcu je možné nahliadať na jeho adrese v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00
hodiny.

K018795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Záchenský, Milan Záchenský - REGESI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 2/56, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1954
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/71/2017-S1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/71/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Kauciu je možné zložiť na účte číslo SK94 0900 0000 0051 1706 5695.

K018796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 60, 985 24 Rovňany - Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/176/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/176/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Miroslava Oláha, nar. 16.12.1975, trvale bytom: Bystrička 60, 985 24 Rovňany - Ozdín, v konaní o
oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn.: 4OdK/176/2017, oznamuje
osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie treba
dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej
adrese: stela.chovanova@gmail.com.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K018797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 60, 985 24 Rovňany - Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/176/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/176/2017
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 na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung.EtwaigeFristenbeachten"Kvietimaspateiktireikalavimą.
Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Miroslava Oláha, nar.
16.12.1975, trvale bytom: Bystrička 60, 985 24 Rovňany - Ozdín, SR („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/176/2017, zo dňa 14.07.2017,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 138/2017, dňa 20.07.2017, pod zn. K017787, vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR,
zn. S1612.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

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

314

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
(§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Miroslav Oláh, born: 16.12.1975, residence: Bystrička 60, 985 24 Rovňany - Ozdín, SR, is our responsibility
to inform you, that the district Court in Banská Bystrica No. 4OdK/176/2017 dated 14.07.2017, it was
published in the Commercial bulletin No. 138/2017 from 20.07.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt
and simultaneously appointed JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, as the trustee in
the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by
the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed
the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10,
Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is entitled to sign
up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier
in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing
will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds
obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may
be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered
within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the
application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not
exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be
published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the
application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the
limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared
on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable
is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or
the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify
the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the
Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title
may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a
creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter
subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing
the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as
an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Stela Chovanová

K018798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K 64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 64/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977, bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050 01
Revúca, sp. zn. 4K 64/2016 S1577 v zmysle § 96 ods.2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty. Zároveň týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, každý pracovný deň od 08.00 –
12.00 a od 13.00 – 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0917 275 198, resp. na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

316

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

12.00 a od 13.00 – 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0917 275 198, resp. na
adrese: drugdova.md@gmail.com.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K018799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

N á v r h konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu Peter Odehnal,
nar. 19.4.1972, bytom 058 01 Poprad, adresa na doručovanie: OR HaZZ v Poprade, Huszova 4, 058 01 Poprad,
vyhotovený v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
1/ V š e o b e c n á časť:
Skutkový stav:
Uznesením Okresného súdu v Prešove č. 4K/17/2015 -102 zo dňa 19. januára 2016 – zverejneným v OV
SR č. 16/2016 zo dňa 26.1.2016, bol na návrh dlžníka: Peter Odehnal, nar. 19.4.1972, bytom 058 01 Poprad,
vyhlásený konkurz na jeho majetok, ktorým bol ustanovený správca a otvorený malý konkurz.
Činnosť správcu bezprostredne po vyhlásení konkurzu bola v zmysle ZKR zameraná najmä na
zabezpečenie majetku úpadcu, včítane vykonávania zrážok z jeho príjmu jeho zamestnávateľom, súpis a zoznam
pohľadávok prihlásených do konkurzu veriteľmi, súpis majetku všeobecnej podstaty a s tým spojených ďalších
zákonných povinností správcu.
Predovšetkým v Obchodnom vestníku – č. 21/2016 vydanom 02.02.2016 správca zverejnil oznam
o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu. Následne zriadil účet úpadcu v ČSOB, a.s. a jeho
číslo: 4022770792/7500 IBAN: SK2575000000004022770792 v zmysle § 32 ods. 7 ZKR - pre účely skladania
kaucie v prípade popretia pohľadávok iným veriteľom, zverejnil v Obchodnom vestníku – č. 39/2016 vydanom
26.02.2016.
V súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR správca zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 29.04.2016 so
začiatkom o 13 15 hod. v sídle správcu, so stanoveným programom.
V zmysle § 76 a 77 ZKR vyhotovil súpis všeobecnej podstaty úpadcu a tento zverejnil v OV - č.
58/2016 vydanom 24. 03.2016, ktorý následne v zmysle § 27 ods. 2 ZKR pravidelne dopĺňal o zrážky zo mzdy
úpadcu – poukazované na základe jeho príkazu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, zamestnávateľom úpadcu: Ministerstvo
vnútra SR, Pribínova 2, 812 72 Bratislava .
O stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave
súpisu
a zoznamu pohľadávok správca v zmysle § 13 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
v znení neskorších
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a zoznamu pohľadávok správca v zmysle § 13 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, podával súdu
pravidelne - v zákonných lehotách
podrobné správy, pričom s podaním III. správy – doručenej súdu 17.03.2016 doručil súdu zoznam pohľadávok
prihlásených v základnej prihlasovacej lehote a zoznam podaní podľa § 30 ods. 1 ZKR, so stanoviskom, u ktorých
mal zato, že sa na tieto ako na prihlášky neprihliada, a to s návrhom, aby súd bez zbytočného odkladu vydal
uznesenie o určení, či sa na tieto podania ako na prihlášky prihliada.
Uznesením zo dňa 26.5.2016 - zverejneným v Obchodnom vestníku 106/2016 zo dňa 2.6.2016 súd určil, že
sa na podanie veriteľa Eva Odehnalova, bytom Komenského 3454/12 Poprad a na podanie veriteľa Janette
Teplická, bytom Bratislava – Petržalka, Bulíkova 2683/17 neprihliada ako na prihlášku. Správca týmto veriteľom
túto skutočnosť písomne oznámil.
Následne tiež súd uznesením zo dňa 28.2.2017 určil, že na podanie veriteľa Mgr. Soňa Lachová, bytom
Šrobárová 2668/23 Poprad – doručené správcovi 9.3.2016 a 14.3.2016 a na podanie veriteľa: Eva Odehnalova,
bytom Komenského 3454/12 Poprad a veriteľa Janette Teplická, bytom Bratislava – Petržalka, Bulíkova 2683/17
sa neprihliada ako na prihlášku. Týmto veriteľom správca túto skutočnosť oznámil písomne. Z týchto veriteľov
podala prihlášku pohľadávky iba Janette Teplická, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V zmysle § 32 ZKR správca preskúmal všetky prihlásené pohľadávky, pričom nebola žiadna z nich správcom ani
iným veriteľom popretá. S podaním IV. správy doručenej súdu 22.4.2016 správca predložil súdu zoznam
pohľadávok s vyznačením popretých s uvedením, že žiadna prihlásená pohľadávka nebola popretá.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 29.04.2016, ktorej sa zúčastnil zástupca veriteľa č. 3 – Všeobecná
úverová banka, a.s. Tento veriteľ bol na schôdzi zvolený za zástupcu veriteľov. O priebehu schôdze správca
vyhotovil zápisnicu, odpis ktorej v zmysle § 35 ods. 6 ZKR doručil súdu 02.05.2016.
Do konania I. schôdze veriteľov bola uznesením súdu č. 4K/17/2015 z 9.6.2017 zverejneným v OV
116/2017 z 19.06.2017 v zmysle § 43 ods. 1 ZKR priznaná paušálna odmena správcu vo výške 663,88 eura.
II. O s o b i t n á časť:
Na základe zoznamu majetku dlžníka i vlastných zistení, správca v zmysle § 76 ods. 2 ZKR vyhotovil súpis
všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č. 56/2016 z 22.3.2016 a tento tvorili:
Položka č. 1: Peňažná hotovosť 1 659,70 € zložená úpadcom na účet súdu ako preddavok na úhradu
nákladov konkurzu
Položka č. 2. Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
ozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za mes. január 2016 v sume 292,82 €
Položka č. 3. Zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za mesiac február 2016 v sume 333,15 €

rozhodnutia

Tento súpis majetku úpadcu správca následne v zmysle § 27 ods. 2 ZKR dopĺňal o ďalšie zrážky z príjmu
úpadcu - doposiaľ za čas do 30.6.2017, čo bolo zverejňované v Obchodnom vestníku pod položkami 4 – 20
včítane úrokov z vkladu v ČSOB, a.s. Príjem do 30.6.2017 celkom:
6 994,03 €, z toho: úroky z vkladu 2,07 € a zrážky zo mzdy:

6 991,96 €.

Príjem zo všeobecnej podstaty celkom: 1 659,70 + 6 994,03 = 8 653,73
Po speňažení majetku úpadcu bol v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavený zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku všeobecnej podstaty takto:
právny dôvod

vznik

veriteľ

9.6.2017

správca

Suma €

deň úhrady

paušálna odmena správcu
do I. schôdze veriteľov

663,80

9.3.2017
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Odmena správcu zo speňaženia - vyčíslená nižšie 366,20
S p o l u:

Deň vydania: 26.07.2017

-„-

1030,00

Vyčíslenie odmeny správcu zo speňaženia podľa §13 a nasl. vyhl č. 665/2005 Z.z.
- zo zabezpečenia finančných prostriedkov na účte:1% z 1 659,70 € =

16,60

- zo speňaženia peňažnej pohľadávky-zrážok zo mzdy úpadcu:§ 17 ods. 2 vyhl. 5% z 6 991,96 = 349,60
Sp

ol

u

:

366,20

Hotové výdavky správcu: podľa výpisov zo zoznamu pohľadávok proti podstate podávaných štvrťročne súdu /§
47 vyhlášky 665/2005 Z.z/
Čas vzniku:

poštovné:
€
11,08

telefón-mobil

kancelárske potreby

internet
61,88

cestovné

spolu:

/toner, papier, mobil

-

I.Q.2016 :

26,33

-

II. Q.2016:

-

I. Q 2017 :

12,50

12,00

2,17

-

II.Q.2017:

45,14

185,82

43,42

Spolu:

72,02

3,30

6,95

5,38

259,70

5,40

106,24
14,08
26,67

93,36

77,30

105,71

Pohľadávky proti podstate: odmena a výdavky správcu spolu: 1030 + 514,73 =
Ďalšie predpokladané výdavky správcu do skončenia konkurzu: cca

367,74
514,73

1544,73 €
100,00 €

Súdny poplatok: 0,2% zo speňaženia: 8 651,66 € =

17,30 €

Účtovníctvo a správa registratúrnych záznamov, archivácia

800,00 €

Spolu:

917,30

Pohľadávky proti podstate doposiaľ celkom: 1544,73 + 917,30 = 2 462,03
Príjem do podstaty doposiaľ celkom: 1659,70 + 6 994,03 =

8 653,73

Na uspokojenie veriteľov : 8 653,73 - 2 462,03 = 6 191,70
Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh - po jeho predchádza-júcom zaslaní
zástupcovi veriteľov bol zverejnený správcom v Obchodnom vestník 116/2017 vydanom16.06.2017 s poučením
v zmysle § 96 ods. 3 ZKR podľa ktorého veriteľský výbor /zástupca nezabezpečených veriteľov/ a každý kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate môže do 30 dní od tohto zverejnenia nahliadnuť do zoznamu a na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate, čo podľa ods. 4 tohto ustanovenia
ZKR sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená, nemá byť zaradená alebo má byť
zaradená v inom rozsahu ako určenom správcom.
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Námietky proti zoznamu pohľadávok proti podstate v stanovenej zákonnej lehote neboli u správcu
uplatnené.
Preto v zákonnej lehote zostavujem návrh rozvrhu výťažku zo sumy doterajšieho speňaženia všeobecnej podstaty
s tým, že tento bude ešte spresnený po poukázaní zrážky zo mzdy úpadcu jeho zamestnávateľom na účet správy
podstaty za ďalšie obdobie, najmä mesiac júl 2017

III. Rozvrhová časť

Pohľadávky prihlásené do konkurzu - zistené správcom a ich pomerné uspokojenie:

Zistená
Por.
čís.

1.

2.

3.

Veriteľ
sídlo

–

Prihlásená
Prihlásená:
Prihlásená
názov
Popretá
suma celkom € zabezpečená suma € nezabezpe-čená suma
suma €
€

Consumer Finance
Holdig, a.s.
12 358,39
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
Poštová banka, a.s. 2.199,98
Dvořakovo nábr. 4
Bratislava
Všeobecná úverová
banka,a.s.
29. 959,48
Bratislava

-

celkom €
na pomerné
uspokojenie

-

12 358,39

12 358,39/ 1267,55

-

2.199,98

-

29. 959,48

-

29.959,48/ 3 072,80

-

1 333,91

-

1 333,91/ 136,81

2.199,98/ 225,65

Prihlásené po základnej prihlasovacej lehote:

4.

CETELEM
SLOVENSKO,a
Panenská 7
BRATISLAVA

1 333,91

5. PROFI CREDIT, s.r.o. 7 845,96

-

7 845,96

-

7 845,96/ 804,72

Pribinova 25 Bratislava
__________________________________________________________________________________
6. Mesto Poprad

39,32

-

39,32

-

39,32/

4,03

___________________________________________________________________________________
7. Janette Teplická

6 631,30

-

6 631,30

-

6 631,30/ 680,14

Bulíkova 2683/17
Bratislava-Petržalka

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

320

suma

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

___________________________________________________________________________________
Spolu:

60 368,34

-

60 368,34

-

60 368,34/ 6 191,70

Suma na pomerné uspokojenie veriteľov: 6 191,70
Uspokojenie: 10,26 %

IV.Záver

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR vyhotovujem tento návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty s tým,
že tento bude ešte doplnený o príjem do podstaty - zrážku zo mzdy úpadcu za ďalšie obdobie - júl 2017 a
spresnený. Zástupcovi nezabezpečených veriteľov stanovujem lehotu na jeho schválenie: 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámu v Obchodnom vestníku.
v Prešove 20.07.2017
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K018800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Huľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 4007/1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2017 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka, Mária Huľová, nar. 24. 01. 1964, bytom Záhradná 4007/1, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu, JUDr. Lenka Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika, a to
v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese lenka@jamnicky.eu.

JUDr. Lenka Jamnická, správca
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K018801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Huľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 4007/1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2017 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29. 05. 2000, ako správca dlžníka: (ďalej len "Dlžník")
Mária Huľová, nar. 24. 01. 1964, bytom Záhradná 4007/1, 080 01 Prešov, Slovenská republika, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/43/2017, zverejneným dňa 17. júla 2017, bol vyhlásený konkurz
Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Debtor ( hereinafter as „ Debtor“ ) Mária Huľová, born. 24. 01. 1964, adress Záhradná 4007/1, 080 01
Prešov, Slovak republic, I amobliged to inform you that with there solution of the Districtcourt Prešov, No.
2OdK/43/2017 publiced on 17th of July 2017 bankruptcy procedure was on the Debtor.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 18. 07. 2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Prešov became valid on 18th July of 2017. The bankruptcy sprocedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 2OdK/43/2017 a v jednom rovnopise správcovi na adresu
JUDr. Lenka Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka 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 pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralizationact (here inafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (Districtcourt Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov,
Slovak republic, to the No. 2OdK/43/2017 and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Lenka
Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely. The
lodgement 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 claim
has to bedated and signed. Creditors who seclaims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their
claims in the sameway. They also state in the registration form the condiction on which the claimis dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
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Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security istied. The claim has to belodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to been closed to the lodgement of claim. In case the
address or a seat in the Slovak republic has to bestated. In case a non- financial claim si lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to beadded.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Credit or send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and it selevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the possessive
law, and on what property is his quarenteerefer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert
opinion (in case of non- financialclaim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have theduty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditoris responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.

JUDr. Lenka Jamnická, správca/ trustee

K018802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pačaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/4/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku úpadcu Martina Pačaja, bytom Ludvíka Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad
na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.05.2017, č. k.
3Odk/4/2017-17 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške 350,-€ sú
povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.
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JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pačaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/4/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Martin Pačaj ,
bytom Ludvíka Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 26.05.2017, č. k. 3Odk/4/2017-17 (ďalej len „ Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th May 2000, as the truste of the
debtor: Martin Pačaj , bytom Ludvíka Svobodu 2569/40, 058 01 Poprad, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor “),
we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 3Odk/4/2017 dated as of May
26 th , 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec,
was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
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Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to amend
or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only
by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Lazur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 35, 086 41 Abrahámovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/58/2017 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/58/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu : Alojz Lazur, nar. 05.11.1975, bytom Abrahámovce 35, 086 41
Raslavice , v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n.T., na ul. Dobrianskeho 1651
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,
konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.
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JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K018805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Júlia Šarišská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďačov 88, 082 71 Ďačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku úpadcu Mgr. Júlie Šarišskej, 082 71 Ďačov 88, na majetok ktorej bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.06.2017, č. k. 2Odk/13/2017-16 týmto v súlade s
§ 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo
na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN:
SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSIT LINE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 337, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 436
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2016 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie schôdze veriteľov:
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu TRANSIT LINE, a.s., IČO:
36 439 436, so sídlom 066 01 Brekov 337, SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením § 34 ods.2,4
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Schôdza veriteľov sa bude konať dňa 06.09.2017 o 10.00 hod. v sídle správcu na Vajanského 43, 080 01 Prešov.
Program:
1. Prezentácia
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rôzne
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

V Prešove dňa 20.06.2017

K018807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Júlia Šarišská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďačov 88, 082 71 Ďačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/13/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/13/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Mgr. Júlie
Šarišskej, 082 71 Ďačov 88, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, 15.06.2017, č. k. 2Odk/13/2017-16 (ďalej len „ Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na
majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th May 2000, as the truste of the
debtor: Mgr. Júlie Šarišskej, 082 71 Ďačov 88, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor “), we hereby inform you
that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 2Odk/13/2017 dated as of June 15 th , 2017 the
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
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of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to amend
or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only
by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Olejár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 92, 090 11 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/28/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/28/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku úpadcu Tomáša Olejára, 090 11 Dubova 92, na majetok ktoreho bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.06.2017, č. k. 3Odk/28/2017-16 týmto v súlade s
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vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.06.2017, č. k. 3Odk/28/2017-16 týmto v súlade s
§ 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo
na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN:
SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Olejár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 92, 090 11 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/28/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/28/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Tomáš
Olejár, 090 11 Dubova 92, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, zo dňa 26.05.2017, č. k. 3Odk/28/2017-16 (ďalej len „ Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz
na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th May 2000, as the truste of the
debtor: Tomáš Olejár, 090 11 Dubova 92, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor “), we hereby inform you that
with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 3Odk/28/2017 dated as of June 26 th , 2017 the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to amend
or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only
by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 18, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/60/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/60/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Beňo
Róbert, 067 02 Čabiny 18, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Prešov, zo dňa 26.05.2017, č. k. 1Odk/60/2017-23 (ďalej len „ Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok
Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 th May 2000, as the truste of the
debtor: Beňo Róbert, 067 02 Čabiny 18, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor “), we hereby inform you that with
the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 1Odk/60/2017 dated as of July 18 th , 2017 the bankruptcy
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

330

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 1Odk/60/2017 dated as of July 18 th , 2017 the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to amend
or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only
by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
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JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 18, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/60/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/60/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku úpadcu Beňo Róbert, 067 02 Čabiny 18, na majetok ktorého bol vyhlásený
konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.07.2017, č. k. 1Odk/60/2017-23 týmto v súlade s § 32 ods. 7
písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie
popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500
0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K018812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 18, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/60/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/60/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu Beňo Róbert, 067 02 Čabiny 18, týmto oznamuje
účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 241 799
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2017 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom kancelárie, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, správca dlžníka TATRA
BUILDING INVEST, s.r.o., Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799 zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 84324/B, oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, a to v pracovných
dňoch v čase od 8:00h do 12:00h a od 13:00h do15:00h. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie,
alebo prostredníctvom emailu: info@eubankrupt.sk.
V Poprade 21.07.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K018814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMI TRADE s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 725 650
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/61/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.7.2015, sp. zn.: 2K/61/2015, uverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 145/2015 pod značkou záznamu K016996 dňa 30.7.2015, bolo voči úpadcovi AMI TRADE s.r.o. v konkurze,
so sídlom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18196/P (ďalej len Úpadca) začaté konkurzné konanie.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.10.2015, sp. zn. 2K/61/2015, uverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 204/2015 pod značkou záznamu K023108 dňa 23.10.2015, bol na majetok Úpadcu vyhlásený konkurz a súd do
funkcie správcu ustanovil RK Správca, k.s., so sídlom Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava, IČO: 47 257 041, OR
SR BA I, oddiel Sr, vložka č. 1528/B, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1759 (ďalej
len Správca).
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 ZKR je príslušným orgánom oprávneným uložiť Správcovi záväzný pokyn Okresný
súd Prešov (ďalej len Súd), keďže prvá schôdza veriteľov nezvolila veriteľský výbor a druhá schôdza nebola
uznášaniaschopná a pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva Súd.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrhom zo dňa 06.06.2017 Správca požiadal Súd o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu
prostredníctvom ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. V súlade s § 84 ods. 1 ZKR
uložil Súd Správcovi záväzný pokyn v zmysle jeho žiadosti dňa 20.07.2017.
Správca týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom majetok Úpadcu
tvoria iné peňažné pohľadávky zaradené do všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č.
OV 8/2016 pod značkou záznamu K000688 dňa 14.01.2016:
pod súpisovou zložkou majetku por. č. 2 (pohľadávka voči konateľovi Úpadcu, pánovi
Vladislavovi Rohaľovi, bytom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, z titulu porušenia povinnosti
štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, suma/mena: 6.638,78 EUR); a
pod súpisovou zložkou majetku por. č. 3 (pohľadávka voči konateľovi Úpadcu, pánovi
Vladislavovi Rohaľovi, bytom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, z titulu úhrady záväzku pána
Vladislava Rohaľa na základe pristúpenia k tomuto záväzku vo výške 20.000,- EUR, ktorý vznikol zo
zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi pánom Vladislavom Rohaľom ako dlžníkom a Máriou Závadskou
ako veriteľom, suma/mena: 22.478,65 EUR) (ďalej spolu ako Predmet speňaženia).
Správca vyhlasuje I. kolo ponukového konania za nasledovných podmienok:
·

·
·

·

·
·
·
·
·

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená do 17.hod. na adresu sídla kancelárie Správcu (Slánska
20/A, 080 06 Prešov) najneskôr do 10 – tich kalendárnych dní od vyhlásenia I. kola ponukového konania, t.
j. od zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň 10 –
dňovej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný deň do 17.hod.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s
tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet
speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za
rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke,
ak (i) ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo (ii) záujemca ešte pred uplynutím 10 –
dňovej lehoty od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania na predkladanie ponuky doručí do
kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo (iii)
víťazná ponuka nebola schválená Súdom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie
Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi bez akýchkoľvek záruk. Správca je povinný
prijať najvyššiu ponúknutú cenu a túto ponuku predložiť Súdu na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk
za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK48
0900 0000 0005 3095 5605, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len Účet).
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na č. +421 905
203 458 alebo e-mailom na: branislav@ujvari.sk.

Vyhodnotenie ponukového konania
·

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Súdu víťaznú ponuku na schválenie
do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Súd
schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do
desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v
predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Súd predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
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Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia. V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Súdom je
Správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Súd Správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu
podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o
skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s týmito podmienkami neuzavrie kúpnu zmluvu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných
ustanovení ObchZ.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie
V Bratislave dňa 21.7.2017
RK Správca, k.s.

K018815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 241 799
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2017 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako „Nariadenie“)
oznamujem, že dňa 20.07.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 138/2017 publikované Uznesenie Okresného súdu
Prešov č. k. 4R/2/2017 zo dňa 14.07.2017, ktorým Okresný súd Prešov rozhodol o povolení reštrukturalizácie voči
obchodnej spoločnosti TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47
241 799 (ďalej aj len ako „Dlžník“) a ako správcu ustanovil JUDr. Jozefa Šperku, PhD., MBA, so sídlom kancelárie
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad (ďalej aj len ako „Správca“).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia.
Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len ako „ZKR“): Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú
len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v
reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia
reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Podľa § 121 ZKR: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30
dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa
použije primerane.
Podľa § 122 ZKR: (1) Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(2) Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
(3) Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
(4) Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu,
Podľa § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR: (1) 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.
(2) Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(3) V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
(4) Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
(5) 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.
(6) 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.
(8) 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.
Podľa článku 41 Nariadenia Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum
jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným
právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.

According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (hereinafter
referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Prešov by resolution No. 4R/2/2017
adopted on the 14.07.2017 and published in the Commercial Bulletin No. 138/2017 on 20.07.2017 authorized the
restructuring of the company TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47
241 799 (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská
3256/15, 058 01 Poprad as the trustee of the Debtor in the restructuring procedure.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation.
According to § 120 section 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as
amended (hereinafter referred as „BRA“): Unless this Act provides otherwise, the right to enforce its claims during
the restructuring procedure may only those creditors, who filed their receivables in the manner prescribed by this
Act. If such claims are not enforced during the restructuring proceeding duly and timely by application, the right to
enforce such claims against the debtor shall expire in case of ratification of the restructuring plan by the court.
According to § 121 BRA: Application shall be filed in one counterpart at the trustee, and it must be delivered to the
trustee within 30 days after the authorization of the restructuring. Application delivered after the period shall be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee within 30 days after the authorization of the restructuring. Application delivered after the period shall be
disregarded. Provision of Article 28 (6) shall apply mutatis mutandis.
According to § 122 BRA: (1) Provisions of Article 29 (1) to (6) and (8) shall apply mutatis mutandis. If it is a secured
receivable, in the application must be duly and timely claimed also the security right, otherwise the receivable shall
be in the restructuring procedure deemed as unsecured receivable.
(2) The application may be corrected or amended only in way that the trustee will replace the original application by
new application and only until expiration of period for filing receivables.
(3) Upon request the trustee shall issue to creditor confirmation that his receivable was registered in the list of
receivables.
(4) If there are doubts, the trustee may anytime during the restructuring procedure submit the receivable to the court
to decide whether the receivable should be taken into account.
According to § 29 section 1 to 6 and 8 BRA: (1) The application must be filed using a prescribed form and must
contain essential requirements, otherwise the application shall be disregarded. The essential requirements of the
application are: (a) name, surname and residence or company name and registered seat of the creditor, (b) name,
surname and residence or company name and registered seat of the debtor, (c) legal ground of creation of the
receivable, (d) order of satisfaction of the receivable from the general bankruptcy estate, e) total amount of the
receivable, (f) signature.
(2) For each secured receivable must be filed a separate application containing secured amount, type, order, subject
and legal ground of creation of security right.
(3) The application of conditional receivable must also contain the fact, on the basis of which the receivable shall be
created, or the condition, subject to which is the creation of the receivable.
(4) The total amount of the receivable shall be in the application split between the principal and appurtenances,
while the appurtenances shall be split according to legal ground of creation.
(5) The receivable shall be claimed in Euro currency. If the receivable is not claimed in Euro currency, the amount of
the receivable shall be determined by the trustee by conversion according to reference exchange rate determined
and announced on the day of announcement of bankruptcy by European central bank or Nation Bank of Slovakia. If
the receivable is claimed in currency, which reference exchange rate is not determined and announced by European
central bank nor by Nation Bank of Slovakia, the amount of the receivable shall be determined by the trustee with
the professional care.
(6) To the application shall be attached documents evidencing the facts stated in the application. Creditor, who is an
accounting entity, shall in the application present a statement, whether he is accounting the receivable in the
bookkeeping, in what extent, eventually reasons why he is not accounting the receivable in the bookkeeping.
(8) The creditor who does not have in the territory of the Slovak Republic residence or registered seat or branch
office of enterprise is required to appoint the representative for delivering with residence or registered seat in the
territory of the Slovak Republic and the creditor shall notify in writing the appointment of the representative to
trustee, otherwise the documents will be delivered to him only by publishing in the Commercial Bulletin.
According to Article 41 of Regulation A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate
the nature of the claim, the date on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security
in rem or a reservation of title in respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.
Poprad, 21.07.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA

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

337

Obchodný vestník 142/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017

K018816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMI TRADE s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 725 650
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/61/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/61/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.7.2015, sp. zn.: 2K/61/2015, uverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 145/2015 pod značkou záznamu K016996 dňa 30.7.2015, bolo voči úpadcovi AMI TRADE s.r.o. v konkurze,
so sídlom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18196/P (ďalej len Úpadca) začaté konkurzné konanie.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.10.2015, sp. zn. 2K/61/2015, uverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 204/2015 pod značkou záznamu K023108 dňa 23.10.2015, bol na majetok Úpadcu vyhlásený konkurz a súd do
funkcie správcu ustanovil RK Správca, k.s., so sídlom Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava, IČO: 47 257 041, OR
SR BA I, oddiel Sr, vložka č. 1528/B, so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, zn. správcu S 1759 (ďalej
len Správca).
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 ZKR je príslušným orgánom oprávneným uložiť Správcovi záväzný pokyn Okresný
súd Prešov (ďalej len Súd), keďže prvá schôdza veriteľov nezvolila veriteľský výbor a druhá schôdza nebola
uznášaniaschopná a pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva Súd.
Návrhom zo dňa 06.06.2017 Správca požiadal Súd o udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu
prostredníctvom ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR. V súlade s § 84 ods. 1 ZKR
uložil Súd Správcovi záväzný pokyn v zmysle jeho žiadosti dňa 20.07.2017.
Správca týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom majetok Úpadcu
tvorí hnuteľná vec zaradená do všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. OV 8/2016
pod značkou záznamu K000688 dňa 14.01.2016:
pod súpisovou zložkou majetku por. č. 1 (Príves nákladný, ŠPZ: SL037ZC, značka: Pongratz LPA,
VIN:U5GV0405251023134, druh karosérie: DB VALNÍKOVÁ, farba: šedá, rok výroby: 2005, stav:
opotrebovaný vzhľadom na rok výroby, súpisová hodnota a mena: 300,- EUR) (ďalej len ako Predmet
speňaženia).
Správca vyhlasuje I. kolo ponukového konania za nasledovných podmienok:
·

·
·

·

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená do 17.hod. na adresu sídla kancelárie Správcu (Slánska
20/A, 080 06 Prešov) najneskôr do 10 – tich kalendárnych dní od vyhlásenia I. kola ponukového konania, t.
j. od zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň 10 –
dňovej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný deň do 17.hod.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s
tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet
speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za
rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke,
ak (i) ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo (ii) záujemca ešte pred uplynutím 10 –
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ak (i) ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo (ii) záujemca ešte pred uplynutím 10 –
dňovej lehoty od vyhlásenia príslušného kola ponukového konania na predkladanie ponuky doručí do
kancelárie Správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo (iii)
víťazná ponuka nebola schválená Súdom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie
Správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi bez akýchkoľvek záruk. Správca je povinný
prijať najvyššiu ponúknutú cenu a túto ponuku predložiť Súdu na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk
za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK48
0900 0000 0005 3095 5605, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len Účet).
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na č. +421 905
203 458 alebo e-mailom na: branislav@ujvari.sk.

Vyhodnotenie ponukového konania
·

·
·

·

Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Súdu víťaznú ponuku na schválenie
do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Súd
schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje Správcu do
desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená v
predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Súd predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia. V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Súdom je
Správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Súd Správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu
podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o
skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s týmito podmienkami neuzavrie kúpnu zmluvu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

Ponukové konanie podľa tohto pokynu nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie
zmluvy podľa príslušných ustanovení ObchZ.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie
V Bratislave dňa 21.7.2017
RK Správca, k.s.

K018817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ignácik Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
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Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2017
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“):
Radoslav Ignácik, nar. 13.08.1978, bytom Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k.: 2OdK/11/2017 zo dňa 15.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 2OdK/11/2017 dated 15th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Radoslav Ignácik, nar. 13.08.1978, bytom Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.06.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 21th of June 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Slavomír
Tekeľ, správca S1776, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Slavomír Tekeľ, správca, správca S1776, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of
claim is submitted by designated registration form. The lodgement 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 lodgement of claim has to be dated and
signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the
same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
type, ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement 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 lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K018818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ignácik Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Radoslav Ignácik, nar. 13.08.1978, bytom Obrancov mieru 1513/9, 060 01 Kežmarok,
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/11/2017, týmto JUDr. Slavomír Tekeľ, správca S1776
oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu: 2OdK/11/2017/S1776 je možné v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066
01 Humenné.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K018819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobula Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/25/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/25/2017
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“):
Dušan Bobula, nar. 27.07.1956, bytom Mesto Poprad, 058 01 Poprad Vám oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Prešov, č.k.: 1OdK/25/2017 zo dňa 22.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 1OdK/25/2017 dated 22th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Dušan Bobula, nar. 27.07.1956, bytom Mesto Poprad, 058 01 Poprad.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.06.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 29th of June 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim is
submitted by designated registration form. The lodgement 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 lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
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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 type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement 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 lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K018820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobula Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/25/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/25/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Dušan Bobula, nar. 27.07.1956, bytom Mesto Poprad, 058 01 Poprad, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1OdK/25/2017, týmto JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 oznamuje,
že nahliadať do správcovského spisu: 1OdK/25/2017/S1400 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01
Humenné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K018821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 610/7, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
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“): Anton
Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom Gápľova 610/7, 080 01 Prešov Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Prešov, č.k.: 1OdK/29/2017 zo dňa 26.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 1OdK/29/2017 dated 26th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Anton Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom Gápľova 610/7, 080 01 Prešov.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.06.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 30th of June 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing.
Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim is
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Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim is
submitted by designated registration form. The lodgement 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 lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement 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 lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K018822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 610/7, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2017
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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V konkurznej veci úpadcu: Anton Šoltés, nar. 19.04.1960, bytom Gápľova 610/7, 080 01 Prešov, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1OdK/29/2017, týmto JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 oznamuje,
že nahliadať do správcovského spisu: 1OdK/29/2017/S1400 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01
Humenné.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K018823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nyitraiová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/13/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/13/2017
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“):
Klaudia Nyitraiová, nar. 25.08.1969, bytom Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, č.k.: 1OdK/13/2017 zo dňa 14.06.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 1OdK/13/2017 dated 14th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Klaudia Nyitraiová, nar. 25.08.1969, bytom Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.06.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 20th of June 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Peter
Nízky, správca S1345, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa 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
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doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Peter Nízky, správca S1345, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic. The lodgement of claim
is submitted by designated registration form. The lodgement 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 lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about type,
ranking, the legal cause of security and information about the object to which the security is tied and
amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement 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 lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Peter Nízky, správca

K018824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nyitraiová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/13/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/13/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Klaudia Nyitraiová, nar. 25.08.1969, bytom Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1OdK/13/2017, týmto JUDr. Peter Nízky, správca S1345 oznamuje, že
nahliadať do správcovského spisu: 1OdK/13/2017/S1345 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Námestie slobody 2, 066
01 Humenné.

JUDr. Peter Nízky, správca

K018825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty-zásoby pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so
sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, IČO: 31 318 916
v zmysle ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“)
I. Všeobecná časť
Okresný súd v Prešove uznesením sp. zn. 1K/56/2014 zo dňa 22.12.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 a zároveň týmto
uznesením ustanovil za správcu dlžníka JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2014 zo dňa 31.12.2014.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 4/2015 zo dňa 08.01.2015 výzvu na prihlásenie pohľadávky
zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní).
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 36/2015 zo dňa 23.02.2015 oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá sa
uskutočnila dňa 07.04.2015 v kancelárii správcu Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
V základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote svoje pohľadávky do konkurzu prihlásilo 22 veriteľov. Dňa 01.04.2015
správca v súlade s ust. § 31 ods. 3 ZKR doručil jeden rovnopis zoznamu pohľadávok na súd. Po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty doručené prihlášky pohľadávok správca preskúmal, zapísal do zoznamu pohľadávok, zverejnil
v Obchodnom vestníku oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej
lehoty. V súlade s ust. § 31 ods. 3 ZKR zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne správca oznámil súdu
predložením úplného znenia s uvedením dátumu vyhotovenia. Zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava, IČO:31318916 si prihlásil do konkurzu prihláškou pod por. č. 1 zabezpečenú pohľadávku v celkovej
sume 172.433,92 Eur na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č. 5001/11/32ZH zo dňa
21.12.2011. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv dňa 22.12.2011 pod
sp. zn. NCRzp22384/2011, zmenené 20.01.2014 pod sp. zn. NCRzp558/2014.
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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JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 predkladá návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty-zásoby pre
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava v predmetnom konkurznom konaní.
Súpis majetku oddelenej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2015 zo dňa 25.02.2015, v
Obchodnom vestníku č. 208/2015 zo dňa 29.10.2015. Následne došlo k vylúčeniu súpisovej zložky majetku zo
súpisu oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 222/2015 zo dňa 19.11.2015, k doplneniu súpisu
oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 222/2015 zo dňa 19.11.2015 a k vylúčeniu súpisovej
zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 227/2015 zo dňa 26.11.2015.
V zmysle ust. § 77 ods. 6 ZKR bol zverejnený oznam o opätovnom stanovení hodnoty majetku zapísaného do
súpisu oddelenej podstaty na základe vyhotoveného znaleckého posudku č. 13/2015 a Doplnku č. 1 k znaleckému
posudku č. 13/2015 vyhotoveného znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov v Obchodnom vestníku č.
222/2015 zo dňa 19.11.2015, v Obchodnom vestníku č. 227/2015 zo dňa 26.11.2015.
Na základe udelených záväzných pokynov od príslušných orgánov a to oddeleného veriteľa OTP Banka Slovensko,
a.s. Bratislava, oddeleného veriteľa Daňový úrad Prešov v zastúpení Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava,
oddeleného veriteľa Mesto Vranov nad Topľou, veriteľského výboru a Okresného súdu Prešov sa majetok úpadcu
predával ako podnik a to v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d), v spojení s § 92 ods. 2 ZKR.
V I. ponukovom kole kúpna cena za podnik zaradený do súpisu nesmela byť nižšia ako jeho znalecká hodnota. V I.
ponukovom kole, ktoré bolo vyhlásené v Obchodnom vestníku č. 61/2016 dňa 31.03.2016, mohli záujemcovia
predkladať ponuky do 19.04.2016. V I. ponukovom kole nepredložil ponuku žiaden záujemca. Správca uskutočnil II.
ponukové kolo, kde kúpna cena za podnik zaradený do súpisu nesmela byť nižšia ako 70% znaleckej hodnoty.
II. ponukové kolo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2016 dňa 12.09.2016. Predmetom speňaženia v II.
ponukovom kole bol podnik úpadcu, jeho veci, pohľadávky, práva a iné majetkové hodnoty úpadcu. Do
speňažovaného majetku neboli zahrnuté finančné prostriedky úpadcu. Predmet predaja, ktorý je zapísaný v súpise
všeobecnej a oddelenej podstaty bol ocenený znaleckým posudkom č. 13/2015, Doplnkom č. 1 k znaleckému
posudku č. 13/2015 a Doplnkom č. 2 k znaleckému posudku č. 13/2015.
Dňa 12.10.2016 spoločnosť T and B, s.r.o. ako záujemca predložila v kancelárii správcu záväznú ponuku na kúpu
podniku a ponúkla kúpnu cenu za podnik úpadcu Achilles, s.r.o. v konkurze, vo výške 285.150,- EUR.
Dňa 20.10.2016 správca úpadcu uskutočnil otváranie obálok. Dňa 21.10.2016 správca vyhodnotil ponukové konanie
a zistil, že ponuka záujemcu spoločnosti T and B, s.r.o. bola podaná včas, obsahovala stanovené náležitosti a boli k
nej priložené požadované doklady, preto správca za najvýhodnejší návrh vybral návrh na kúpu podniku spoločnosti
T and B, s.r.o. s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou 285.150,- EUR.
Správca úpadcu predložil príslušným orgánom víťaznú ponuku na schválenie. Veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava sa nevyjadril v lehote do 10 dní od predloženia víťaznej ponuky správcom, preto sa malo za to, že
príslušný orgán OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava predloženú víťaznú ponuku schválil.
Oddelený veriteľ Daňový úrad Prešov v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava sa vyjadril pokynom zo
dňa 08.11.2016 tak, že udelil súhlas na odpredaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej a oddelenej podstaty ako
podnik úspešnému záujemcovi.
Mesto Vranov nad Topľou odsúhlasilo ponuku záujemcu T and B, s.r.o., ktorú správca vyhodnotil ako víťaznú listom
zo dňa 14.11.2016 .
Na zasadnutí dňa 01.12.2016 veriteľský výbor úpadcu vo veci uloženia záväzného pokynu - schválil ponuku
úspešnému záujemcovi. Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
233/2016 dňa 06.12.2016.
Okresný súd Prešov schválil záväznú ponuku záujemcu T and B, s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 1, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 045, uznesením sp. zn. 1K/56/2014-411 zo dňa 21.12.2016 . Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 12/2017 dňa 18.01.2017.
Dňa 19.01.2017 správca oznámil úspešnému záujemcovi - spoločnosti T and B, s.r.o., že jeho ponuka bola
najvýhodnejšia a súčasne ho vyzval na doplatenie zostatku kúpnej ceny a podpísanie zmluvy o predaji podniku.
Záloha na kúpnu cenu vo výške 85.545,- Eur bola uhradená úspešným záujemcom dňa 12.10.2016 a zostávajúca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Záloha na kúpnu cenu vo výške 85.545,- Eur bola uhradená úspešným záujemcom dňa 12.10.2016 a zostávajúca
časť kúpnej ceny vo výške 199.605,- Eur bola uhradená úspešným záujemcom dňa 20.01.2017 na účet úpadcu
vedený správcom.
Zmluva o predaji podniku s kupujúcim (úspešným záujemcom) bola uzatvorená dňa 24.01.2017.
Oznámenie správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate-zásoby zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty (oprava
zverejnených údajov v Obchodnom vestníku č. 70/2017 zo dňa 10.04.2017) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 76/2017 dňa 20.04.2017.
Dňa 31.03.2017 spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. so sídlom Timonova 17, 040 01 Košice, IČO: 36584223 (ďalej len
,,EUROSTONE, s.r.o.,,) doručila do správcovskej kancelárie preddavkovú faktúru č. 20170001, ktorou vyfakturovala
úpadcovi zálohu za služby spojené s nájmom, média a manipuláciu s tovarom-uloženie zásob za obdobie od
01.02.2015 do 31.12.2016 na celkovú sumu 5.520,- Eur. V súlade s ust. § 87 ods. 8 ZKR správca doporučeným
listom zo dňa 04.04.2017 oznámil spoločnosti EUROSTONE, s.r.o., že neuznáva právny dôvod a výšku pohľadávky
proti oddelenej podstate v celkovej sume 5.520,- Eur z dôvodu, že správca doporučeným listom zo dňa 02.02.2015
vyzval v súlade s ust. § 75 ods. 4 ZKR spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. so sídlom Brezová 49, 071 01 Michalovce
na vydanie hnuteľných vecí, ktoré táto spoločnosť zadržiavala odo dňa 28.03.2014. Doporučený list si spoločnosť
EUROSTONE, s.r.o. so sídlom Brezová 49, 071 01 Michalovce prevzala a aj napriek tejto výzve hnuteľné veci
vydala až dňa 26.01.2017. Správca zároveň vyzval spoločnosť EUROSTONE, s.r.o., aby najneskôr v lehote 15 dní
odo dňa doručenia oznámenia správcu, podala žalobu voči správcovi na súd a domáhala sa určenia právneho
dôvodu a výšky pohľadávky proti oddelenej podstate z preddavkovej faktúry č. 20170001. Dňa 10.05.2017
spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. doručila do správcovskej kancelárie námietku poradia pohľadávky proti oddelenej
podstate na celkovú sumu 5.520 Eur. Dňa 24.04.2017 spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. podala na Okresný súd
v Prešove žalobu o určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky podľa § 87 ods. 8 ZKR, ktoré konanie je vedené
pod sp. zn. 4Cbi/9/2017. Správca úpadcu sa k podanej žalobe vyjadril doporučeným listom zo dňa 30.05.2017
a navrhol Okresnému súdu v Prešove, aby žalobu v celom rozsahu zamietol ako nedôvodnú. V konaní vedenom
pod sp. zn. 4Cbi/9/2017 na Okresnom súde v Prešove ku dňu vyhotovenia návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty–zásoby pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava nebol vytýčený termín
pojednávania. Dňa 10.05.2017 spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. doručila do správcovskej kancelárie uplatnenie
pohľadávky proti podstate a výzvu na úhradu pohľadávky vo výške 11.200,- Eur titulom nákladov za skladovanie,
služby spojené so skladovaním a manipuláciu s tovarom vo vlastníctve úpadcu od vyhlásenia konkurzu do
26.1.2017. V uplatnení pohľadávky proti podstate spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. uviedla, že ďalšiu časť sumy vo
výške 5.520,- Eur si uplatnila preddavkovou faktúrou č. 20170001. Dňa 10.05.2017 doručila spoločnosť
EUROSTONE, s.r.o. námietku poradia pohľadávky proti oddelenej podstate na celkovú sumu 11.200,- Eur. Dňa
11.05.2017 správca v súlade s ust. § 87 ods. 8 ZKR oznámil spoločnosti EUROSTONE, s.r.o., že neuznáva právny
dôvod a výšku pohľadávky proti oddelenej podstate v celkovej sume 11.200,- Eur, z dôvodu, že správca
doporučeným listom zo dňa 02.02.2015 vyzval v súlade s ust. § 75 ods. 4 ZKR spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. so
sídlom Brezová 49, 071 01 Michalovce na vydanie hnuteľných vecí, ktoré táto spoločnosť zadržiavala odo dňa
28.03.2014. Doporučený list si spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. so sídlom Brezová 49, 071 01 Michalovce prevzala
a aj napriek tejto výzve hnuteľné veci vydala až dňa 26.01.2017. Správca zároveň vyzval spoločnosť EUROSTONE,
s.r.o., aby najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia správcu, podala žalobu voči správcovi na súd
a domáhala sa určenia právneho dôvodu a výšky pohľadávky proti oddelenej podstate na základe uplatnenia
pohľadávky proti podstate zo dňa 10.05.2017. Dňa 29.05.2017 spoločnosť EUROSTONE, s.r.o. podala na Okresný
súd v Prešove žalobu o určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky podľa § 87 ods. 8 ZKR, ktoré konanie je
vedené pod sp. zn. 4Cbi/15/2017, v konaní ku dňu vyhotovenia návrhu rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty-zásoby pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava nebol vytýčený termín
pojednávania.
Návrh rozvrhu výťažku správca zostavil po speňažení všetkého majetku patriaceho do oddelenej podstaty-zásoby
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava, po uplynutí lehoty na podanie návrhov ohľadom
určenia poradia pohľadávok proti oddelenej podstate-zásoby, zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava t.j. v čase, keď už je v rámci konkurzu ustálené, aké námietky boli podané a pri ktorých námietkach boli
podané aj príslušné návrhy na súd. Správca zostavil návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty-zásoby
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava podľa zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate-zásoby zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava a ktorý upravil o námietky, ktoré
mu boli doručené a pri ktorých boli podané príslušné návrhy. Žiadne ďalšie námietky poradia pohľadávky proti
oddelenej podstate-zásoby zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava podané neboli a neboli
podané ani príslušné návrhy na súd.
II. Rozvrhová časť
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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Výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty-zásoby zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava predstavuje sumu 17.907,42 Eur.
Pohľadávky proti oddelenej podstate-zásoby v celkovej hodnote 5.263,83 Eur

POHĽADÁVKA VERITEĽ

Cestovné

Cestovné
Cestovné
cestovné

Cestovné

úhrada faktúry

Cestovné

Odmena
správcu

cestovné

Cestovné

PRÁVNY
DÔVOD
POHĽADÁVKY
A
PRIRADENIA K SÚPIS.
MAJETKU

PRIRADENIE
ROZSAH
VZNIKU
USPOKOJENIA
DOVOD
VIAŽÚCI SA
ZLOŽKE
ODDELENEJ
PODSTATE
ZÁSOBY

cestovné z HE-KE a späť obhliadka
JUDr. Čepčeková, zásob so znalcom,HE-VT a späť
35,80 Eur
správca
kontrola DP,Fa Kerakoll Polska § 87
ods. 2a ZoKR
cest. z HE-VT a späť odovzdanie účt.
JUDr. Čepčeková, dokladov ekonómke a obhliadka zásob
20 Eur
správca
so znalcom v areály úpadcu § 87 ods.
2a ZoKR, §87 ods.2c ZoKR
JUDr. Čepčeková, cestovné z HE-VT a späť obhliadka
10 Eur
správca
zásob so znalcom § 87 ods. 2a ZoKR
JUDr.
Jana cestovné z HE-KE a späť spisovanie
30,00 €
Čepčeková, správca zásob so znalcami § 87 ods. 2a ZoKR
cestovné z HE-TV a späť konzultácia so
znalcami k vyhotovenému ZP dňa
03.08.2015 § 87 ods.2a ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,30%/
zabezpečeného
JUDr. Čepčeková,
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko, 1,57 Eur
správca
a.s./zásoby/, oddelenej podstaty/0,95%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko,
a.s./pohľadávky/
a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
úhrada časti faktúry za ZP č. 13/2015 §
87
ods.
2a)ZoKRrozpočítané
pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku oddelenej podstaty/6,28%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
SK ACTIVE, s.r.o. Slovensko,
a.s./zásoby/,
oddelenej
195,93 €
TV
podstaty/0,95%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./pohľadávky/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečenéh
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
a
všeobecnej podstaty/0,29%/
cestovné z HE-TV a späť konzultácia so
JUDr.
znalcmi k položkám neuvedeným v ZP 25,- Eur
Čepčeková,správca
č.13/2015 §87 ods.2a ZoKR
odmena do 1. schôdze konkurzných
veriteľov § 87 ods. 2a ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,28%/
zabezpečeného
JUDr. Čepčeková, veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
416,92 Eur
správca
a.s./zásoby/, oddelenej podstaty/0,95%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
a
všeobecnej podstaty/0,29%/
cestovné z HE-KE a späť obhliadka
JUDr.
Jana
zásob so záujemcom § 87 ods. 2a) 41,33 €
Čepčeková, správca
ZoKR
cestovné HE-VT a späť obhliadka so
záujemcom § 87 ods. 2a ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
JUDr. Čepčeková,
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 0,98 Eur
správca
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,

A
K ČAS VZNIKU

ČAS USPOKOJENIA

-

24.4.2015

6.5.2015

29.4.2015

6.5.2015

1.6.2015

1.6.2015

4.6.2015

17.6.2015

3.8.2015

5.8.2015

6.8.2015

3.11.2015,
16.12.2015,
11.2.2016, 9.3.2016,
8.4.2016

25.9.2015

7.10.2015

15.10.2015

3.11.2015,
30.11.2015, 6.5.2016,
24.10.2016, 10.4.2017

10.5.2016

25.5.2016

12.5.2016

25.5.2016
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cestovné

cestovné

Cestovné

cestovné

cestovné

Odmena
správcu

cestovné

Cestovné

Konkurzy a reštrukturalizácie

veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné z HE-TV a späť stretnutie so
znalcom Doplnok k ZP § 87 ods. 2a)
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
JUDr.
Jana
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 1,80 €
Čepčeková, správca
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné z HE-TV a späť prevzatie
Doplnku k ZP § 87 ods. 2a) ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
JUDr.
Jana
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 1,81 €
Čepčeková, správca
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť odovzdanie
účt. dokladov ekonómke a obhliadka
majetku so záujemcom §87 ods. 2a
ZoKR, § 87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané
JUDr. Čepčeková, pomerne
medzi
súpisové
zložky
0,98 Eur
správca
majetku oddelenej podstaty/6,36%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-KE-VnT a späť obhliadka
nehnuteľnosti, zásob so záujemcom §
87 ods. 2a ZoKR, § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
JUDr.
Jana zložky
majetku
oddelenej
3,-€
Čepčeková, správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-KE-VnT a späť obhliadka
nehnuteľnosti, zásob so záujemcom §
87 ods. 2a ZoKR, § 87 ods. 2c
ZoKR-rozpočítané
pomerne
medzi
JUDr.
Jana súpisové zložky majetku oddelenej
3,-€
Čepčeková, správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
odmena správcu zo speňaženia odd.
podstaty OTP Banka Slovensko, a.s.pohľadávky § 87 ods. 2a ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/0,95%/
zabezpečeného
JUDr.
Jana veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
2 353,61 €
Čepčeková, správca a.s./pohľadávky/,
oddelenej
podstaty/6,28%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečenéh
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
a
všeobecnej podstaty/0,29%/
JUDr.
Jana cestovné HE-VT a späť prevzatie a
15,20 €
Čepčeková, správca odovzdanie zásob § 87 ods. 2a ZoKR
cestovné z HE -VT a späť; obhliadka
majetku úpadcu § 87 ods.2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
JUDr. Čepčeková,
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 0,64 Eur
správca
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
JUDr. Čepčeková, cestovné z HE - VT a späť; obhliadka

Deň vydania: 26.07.2017

27.5.2016

2.6.2016

3.6.2016

20.6.2016

27.7.2016

5.9.2016

10.10.2016

13.1.2017

11.10.2016

13.1.2017

24.1.2017

neuspokojené

27.1.2017

27.1.2017

8.1.2015

25.3.2015
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JUDr. Čepčeková, cestovné z HE - VT a späť; obhliadka
10,01 Eur
správca
majetku úpadcu § 87 ods. 2c ZoKR
úhrada faktúry za poskytnutie informácií
OTP Banka, a.s. BA pri zisťovaní majetku úpadcu § 87 31,87 Eur
ods.2c ZoKR
cestovné z HE-VT a späť vyhotovovanie
JUDr. Čepčeková,
súpisu hnuteľného majetku § 87 ods. 2c 10,-Eur
správca
ZoKR
cestovné z HE-VT a späť vyhotovovanie
JUDr. Čepčeková,
súpisu hnuteľného majetku § 87 ods. 2c 10,- Eur
správca
ZoKR
cestovné z HE-VT a späť vyhotovovanie
JUDr. Čepčeková,
súpisu hnuteľného majetku § 87 ods. 2c 10,04 Eur
správca
ZoKR
cestovné z HE-VT a späť stretnutie s
konateľom úpadcu k stavu zásob
9.2.2015,10.2.2015 §87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
JUDr. Čepčeková,
zložky
majetku
oddelenej 19,12 Eur
správca
podstaty/95,59%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
všeobecnej
podstaty/4,41%/
cestovné z HE-KE a späť obhliadka
JUDr. Čepčeková,
zásob úpadcu v Košiciach § 87 ods. 2c 20,- Eur
správca
ZoKR
odosielanie
písomností
poštovou
prepravou § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
JUDr. Čepčeková, podstaty/86,86%/
zabezpečeného
11,16 Eur
správca
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/13,14%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./pohľadávky/
cestovné z HE-KE a späť spisovanie
JUDr. Čepčeková,
zásob úpadcu v Košiciach a VnT § 87 35,- Eur
správca
ods.2c ZoKR
cestovné z HE- VT a späť kontrola
účtovníctva s konateľom prevažne k
stavu
zásob
a
ich
účtovania
27.2.2015,5.3.2015 §87 ods.2c ZoKRJUDr. Čepčeková, rozpočítané pomerne medzi súpisové
19,12 Eur
správca
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/95,59%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
všeobecnej
podstaty/4,41%/

Cestovné
úhrada faktúry
cestovné
cestovné
cestovné

cestovné

cestovné

Poštovné

cestovné

cestovné

úhrada
dokladu

pokl.

úhrada
dokladu

pokl.

poštovné
Cestovné

Bankové
poplatky

úhrada faktúry

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.07.2017
15.1.2015

10.3.2015

19.1.2015

10.3.2015

19.1.2015

10.3.2015

27.1.2015

10.3.2015

6.2.2015

10.3.2015

9.2.2015

10.3.2015

14.2.2015

10.3.2015

18.02.2015
21.03.2015

- 18.02.2015
21.03.2015

19.2.2015

10.3.2015

27.2.2015

10.3.2015

Dataservis s.r.o. VT kancelárske potreby § 87 ods.2c ZoKR 33,95 Eur

26.3.2015

6.5.2015

Dataservis s.r.o. VT kancelárske potreby § 87 ods.2c ZoKR 16 Eur

15.4.2015

6.5.2015

Slovenská
a.s.

4.5.2015-29.5.2015 1.7.2015

pošta, odosielanie
písomností
poštovou
2,30 €
prepravou § 87 ods. 2c ZoKR

cest. z HE-VT a späť 13.5.2015,
JUDr. Čepčeková,
14.5.2015,15.5.2015 príprava o odovzd. 30 Eur
správca
dokladov na DÚ VT §87 ods.2c ZoKR
poplatky za vedenie účtu § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
ČSOB banka a.s. podstaty/6,36%/
zabezpečeného
2,63 Eur
BA
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 07/2015 §
87 ods. 2c) ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
Viera Nahajová VT oddelenej
podstaty/95,59%/ 114,70 €
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a všeobecnej
podstaty/4,41%/
úhrada faktúry § 87 ods. 2c) ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové

13.5.2015-15.5.2015 14.5.2015

6,7,8,9/2015

6,7,8,9/2015

24.08.2015
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Konkurzy a reštrukturalizácie

rozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
zabezpečeného
úhrada faktúry ČSOB a.s. BA
1,91 €
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VT a späť dvakrátobhliadka majetku, DÚ VnT, odovzdanie
účtovných dokladov ekonómke § 87
ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
JUDr. Čepčeková, medzi
súpisové
zložky
majetku
Cestovné
1,27 Eur
správca
oddelenej
podstaty/6,36%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 09/2015 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
Spracovanie
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
účtovníctva
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
poplatky za vedenie účtu § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
Bankové
ČSOB banka a.s. podstaty/6,36%/
zabezpečeného
1,98 Eur
poplatky
BA
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 10/2015 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
Spracovanie
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
účtovníctva
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VT a späť ústne
pojednávanie DÚ VT a obhliadka
majetku § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,30%/
zabezpečeného
Cestovné
a JUDr.
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
1,29 Eur
parkovné
Čepčeková,správca a.s./zásoby/, oddelenej podstaty/0,95%/
zabezpečeného
veriteľa
oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP
Banka Slovensko, a.s./pohľadávky/ a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
cestovné z HE-PO-VT a späť OS PO
JUDr.
Jana
cestovné
pojednávanie, odovzdanie účt. dokladov 30,- €
Čepčeková, správca
§ 87 ods. 2c ZoKR
spracovanie účtovníctva za 11/2015 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,30%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/,
oddelenej
Spracovanie
Viera Nahajová VT podstaty/0,95%/
zabezpečeného 7,56 Eur
účtovníctva
veriteľa
oddelenej
podstaty
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko,
a.s./pohľadávky/
a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
cestovné HE-VT a späť odovzdanie
účtovných
dokladov
ekonómke,
obhliadka majetku § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
JUDr.
zložky
majetku
oddelenej
Cestovné
1,27 Eur
Čepčeková,správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
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poštovné

Bankové
poplatky

Cestovné

Cestovné

Spracovanie
účtovníctva

Cestovné

cestovné
parkovné

cestovné

cestovné

cestovné
ubytovanie

Konkurzy a reštrukturalizácie

veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
odosielanie
písomností
poštovou
prepravou § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
Slovneská
pošta
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 0,43 €
a.s.
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
poplatky za vedenie účtu § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
ČSOB banka a.s. podstaty/6,36%/
zabezpečeného
4,52 Eur
BA
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VT a späť DÚ VT § 87
ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
JUDr.
oddelenej
podstaty/6,36%/
1,27 Eur
Čepčeková,správca zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VT a späť DÚ VT ústne
pojednávanie § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
JUDr.
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 0,95 Eur
Čepčeková,správca
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 12/2015 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VT a späť DÚ VT
prerokovanie protokolu z daňovej
kontroly s konateľom § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
JUDr.
súpisové zložky majetku oddelenej
0,95 Eur
Čepčeková,správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
a JUDr.
Jana cestovné z HE-PO a späť OS PO
41,71 €
Čepčeková, správca pojednávanie § 87 ods. 2c ZoKR
cestovné z HE-VT a späť požiarna
revízia § 87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané
pomerne
medzi
súpisové
zložky
JUDr.
Jana majetku oddelenej podstaty/6,36%/
0,93 €
Čepčeková, správca zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné z HE-VT a späť požiarna
revízia § 87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané
pomerne
medzi
súpisové
zložky
JUDr.
Jana majetku oddelenej podstaty/6,36%/
0,93 €
Čepčeková, správca zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné z HE-BA a späť rokovanie so
a JUDr.
Jana
zabezpečeným veriteľom OTP banka 297,56 €
Čepčeková, správca
a.s. § 87 ods. 2c ZoKR

Deň vydania: 26.07.2017

29.12.2015-8.4.2016 29.12.2015-8.4.2016

12/2015-03/2016

12/2015-03/2016

8.1.2016

8.1.2016

12.1.2016

18.1.2016

25.1.2016

26.1.2016

28.1.2016

2.2.2016

3.2.2016

17.2.2016

9.2.2016

17.2.2016

10.2.2016

17.2.2016

10.3.2016

9.3.2016
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Cestovné

poštovné

cestovné

Spracovanie
účtovníctva

bankové
poplatky

Cestovné

Spracovanie
účtovníctva

cestovné
cestovné

Spracovanie
účtovníctva

Konkurzy a reštrukturalizácie

cestovné HE-VT a späť ústne
pojednávanie DÚ VnT § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
podstaty/6,30%/
zabezpečeného
JUDr. Čepčeková, veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
0,97 Eur
správca
a.s./zásoby/, oddelenej podstaty/0,95%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko,
a.s./pohľadávky/
a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
odosielanie
písomností
poštovou
prepravou § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky
majetku
oddelenej
Slovneská
pošta
podstaty/6,36%/
zabezpečeného 0,54 €
a.s.
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné a parkovné z HE-PO a späť
JUDr.
Jana
pojednávanie OS PO § 87 ods. 2c) 41,79 €
Čepčeková, správca
ZoKR
spracovanie účtovníctva za 03/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
poplatky za vedenie účtu § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
ČSOB banka a.s. podstaty/6,36%/
zabezpečeného
3,39 €
BA
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VT a späť odovzdanie
účtovných dokladov ekonómke
a
účtovné zostavy zásob § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
JUDr. Čepčeková, súpisové zložky majetku oddelenej
0,97 Eur
správca
podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 04/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné a parkovné z HE-PO a späť
JUDr.
Jana
pojednávanie OS PO § 87 ods. 2c) 42,63 €
Čepčeková, správca
ZoKR
cestovné a ubytvanie z HE-BA a späť
JUDr.
Jana
stretnutie so zabezpečeným veriteľom § 314,74 €
Čepčeková, správca
87 ods. 2c) ZoKR
spracovanie účtovníctva za 05/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť odovzdanie
účtovných dokladov ekonómke a
obhliadka majetku § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
JUDr. Čepčeková, zložky
majetku
oddelenej

Deň vydania: 26.07.2017

1.4.2016

8.4.2016

8.4.2016-4.7.2016

8.4.2016-4.7.2016

25.4.2016

10.5.2016

26.4.2016

26.4.2016

4,5,6/2016

4,5,6/2016

4.5.2016

10.5.2016

25.5.2016

26.5.2016

15.6.2016

20.6.2016

16.6.2016

20.6.2016

28.6.2016

28.6.2016
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Spracovanie
účtovníctva
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JUDr. Čepčeková, zložky
majetku
oddelenej
0,98 Eur
správca
podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
poplatky za vedenie účtu § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
ČSOB banka a.s. podstaty/6,36%/
zabezpečeného
2,05 €
BA
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť odovzdanie
účtovných dokladov ekonómke a
kontrola areálu § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
JUDr. Čepčeková, zložky
majetku
oddelenej
0,98 Eur
správca
podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť obhliadka
areálu § 87 ods. 2c) ZoKR- rozpočítané
pomerne
medzi
súpisové
zložky
JUDr.
Jana majetku oddelenej podstaty/6,36%/
0,98 €
Čepčeková, správca zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 07/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť odovzdanie
účtovných
dokladov
ekonómke,
obhliadka majetku § 87 ods. 2c) ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
JUDr.
Jana zložky
majetku
oddelenej
0,98 €
Čepčeková, správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 08/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť odovz. účt.
dokladov
ekonómke,
obhliadka
zatekajúcej strechy a zásob § 87 ods.
2c) ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
JUDr.
Jana súpisové zložky majetku oddelenej
0,98 €
Čepčeková, správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 09/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 €
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-VnT a späť odovz. účt.

Deň vydania: 26.07.2017
19.7.2016

5.9.2016

7,8,9/2016

7,8,9/2016

4.8.2016

5.9.2016

22.8.2016

5.9.2016

24.8.2016

26.8.2016

8.9.2016

5.9.2016

22.9.2016

27.9.2016

5.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016
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cestovné
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cestovné HE-VnT a späť odovz. účt.
dokladov, obhliadka pošk. zásob a
kontrola opravy strechy § 87 ods. 2c)
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
JUDr.
Jana súpisové zložky majetku oddelenej
0,98 €
Čepčeková, správca podstaty/6,36%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
poplatky za vedenie účtu § 87 ods. 2c
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
ČSOB banka a.s. podstaty/6,36%/
zabezpečeného
1,48 €
BA
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/
a
oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 10/2016 §
87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/6,36%/
Viera Nahajová VT
7,63 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s./zásoby/ a oddelenej
podstaty/93,64%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
cestovné HE-KE a späť odovzdanie
JUDr.
Jana
účtovných dokladov k zásobám Rent 40,61 €
Čepčeková, správca
s.r.o. Košice § 87 ods. 2c ZoKR
preddavková faktúra č. 20170001 za
EUROSTONE s.r.o. služby spojené s nájmom- § 87 ods. 2e 5
520,KE
ZoKR -pohľadávka popretá správcom § uspokojená 0,-€
87 ods. 8 ZoKR
archivácia dokumentácie § 87 ods. 2e
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové zložky majetku oddelenej
podstaty/0,95%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
Oremus
Logistic a.s./pohľadávky/,
oddelenej
768,67 €
s.r.o.
podstaty/6,28%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečenéh
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
a
všeobecnej podstaty/0,29%/

Deň vydania: 26.07.2017

24.10.2016

24.10.2016

10,11/2016

10,11/2016

28.11.2016

5.12.2016

26.1.2017

27.1.2017

31.3.2017

neuspokojenápopretá správcom

21.4.2017

26.4.2017

uplatnené nájomné za skladovanie- §
nájom
za EUROSTONE s.r.o.
11 200,-€,
87 ods. 2e ZoKR -pohľadávka popretá
skladovanie
KE
uspokojená 0,-€
správcom § 87 ods. 8 ZoKR

10.5.2017

neuspokojenápopretá správcom

súdny poplatok za vedenie konania § 87
ods. 2k ZoKR, položka č. 5 písm. d)
zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkochrozpočítané
pomerne
medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/0,95%/
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Súdny poplatok Okresný súd Prešov
35,81 €
Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej
podstaty/6,28%/
zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečeného
veriteľa DMM Poprad, s.r.o.
a
všeobecnej podstaty/0,29%/

24.1.2017

neuspokojené

bankové
poplatky

Spracovanie
účtovníctva

cestovné
preddavková
faktúra

Archivácia
dokumentácie

€,

Pohľadávky proti oddelenej podstate-zásoby, ktoré boli popreté správcom, pri ktorých boli podané námietky poradia
pohľadávok proti oddelenej podstate a žaloby o určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky podľa § 87 ods. 8
ZKR tak, ako je vyššie uvedené, sú v celkovej výške 16.720,-€.
Správca na sporné pohľadávky odložil výťažok vo výške 12.643,59 Eur, ktorý bude vydaný zabezpečenému
veriteľovi alebo veriteľovi pohľadávky proti oddelenej podstate-zásoby na základe meritórneho vyriešenia sporu.
Správca predkladá zabezpečenému veriteľovi návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty-zásoby úpadcu:
ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 a určuje na jeho
schválenie lehotu 16 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
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Deň vydania: 26.07.2017

JUDr. Jana Čepčeková, správca

K018826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty-pohľadávky pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.,
so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, IČO: 31 318 916
v zmysle ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“)
I. Všeobecná časť
Okresný súd v Prešove uznesením sp. zn. 1K/56/2014 zo dňa 22.12.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 a zároveň týmto
uznesením ustanovil za správcu dlžníka JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2014 zo dňa 31.12.2014.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 4/2015 zo dňa 08.01.2015 výzvu na prihlásenie pohľadávky
zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní).
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 36/2015 zo dňa 23.02.2015 oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá sa
uskutočnila dňa 07.04.2015 v kancelárii správcu Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
V základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote svoje pohľadávky do konkurzu prihlásilo 22 veriteľov. Dňa 01.04.2015
správca v súlade s ust. § 31 ods. 3 ZKR doručil jeden rovnopis zoznamu pohľadávok na súd. Po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty doručené prihlášky pohľadávok správca preskúmal, zapísal do zoznamu pohľadávok, zverejnil
v Obchodnom vestníku oznam o zapísaní pohľadávok doručených po uplynutí základnej 45 dňovej prihlasovacej
lehoty. V súlade s ust. § 31 ods. 3 ZKR zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne správca oznámil súdu
predložením úplného znenia s uvedením dátumu vyhotovenia. Zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava, IČO:31318916 si prihlásil do konkurzu prihláškou pod por. č. 1 zabezpečenú pohľadávku v celkovej
sume 172.433,92 Eur na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 5001/11/32ZP zo dňa
21.12.2011. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv dňa 22.12.2011 pod
sp. zn. NCRzp22351/2011, zmenené 28.12.2012 pod sp. zn. NCRzp2192/2012 a dňa 31.01.2014 pod sp. zn.
NCRzp1182/2014.
JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 predkladá návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty-pohľadávky pre
zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava v predmetnom konkurznom konaní.
Súpis majetku oddelenej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2015 zo dňa 25.02.2015. Následne
došlo k opätovnému stanoveniu hodnoty majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty na základe znaleckého
posudku č. 13/2015 a Doplnku č. 1 k znaleckému posudku č. 13/2015 vyhotoveného znaleckou organizáciou SK
ACTIVE, s.r.o. Trebišov v Obchodnom vestníku č. 222/2015 zo dňa 19.11.2015, k vylúčeniu súpisovej zložky
majetku na základe súhlasu zabezpečeného veriteľa zo dňa 20.04.2016 v Obchodnom vestníku č. 82/2016 zo dňa
29.04.2016. So súhlasom zabezpečeného veriteľa došlo k poníženiu hodnoty pohľadávok pri speňažovaní majetku
úpadcu o pohľadávky zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava voči dlžníkom v celkovej výške 460,67 Eur z dôvodu ich úhrady na účet úpadcu vedený správcom.
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Na základe udelených záväzných pokynov od príslušných orgánov a to oddeleného veriteľa OTP Banka Slovensko,
a.s. Bratislava, oddeleného veriteľa Daňový úrad Prešov v zastúpení Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava,
oddeleného veriteľa Mesto Vranov nad Topľou, veriteľského výboru a Okresného súdu Prešov sa majetok úpadcu
predával ako podnik a to v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d), v spojení s § 92 ods. 2 ZKR.
V I. ponukovom kole kúpna cena za podnik zaradený do súpisu nesmela byť nižšia ako jeho znalecká hodnota. V I.
ponukovom kole, ktoré bolo vyhlásené v Obchodnom vestníku č. 61/2016 dňa 31.03.2016, mohli záujemcovia
predkladať ponuky do 19.04.2016. V I. ponukovom kole nepredložil ponuku žiaden záujemca. Správca uskutočnil II.
ponukové kolo, kde kúpna cena za podnik zaradený do súpisu nesmela byť nižšia ako 70% znaleckej hodnoty.
II. ponukové kolo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2016 dňa 12.09.2016. Predmetom speňaženia v II.
ponukovom kole bol podnik úpadcu, jeho veci, pohľadávky, práva a iné majetkové hodnoty úpadcu. Do
speňažovaného majetku neboli zahrnuté finančné prostriedky úpadcu. Predmet predaja, ktorý je zapísaný v súpise
všeobecnej a oddelenej podstaty bol ocenený znaleckým posudkom č. 13/2015, Doplnkom č. 1 k znaleckému
posudku č. 13/2015 a Doplnkom č. 2 k znaleckému posudku č. 13/2015.
Dňa 12.10.2016 spoločnosť T and B, s.r.o. ako záujemca predložila v kancelárii správcu záväznú ponuku na kúpu
podniku a ponúkla kúpnu cenu za podnik úpadcu Achilles, s.r.o. v konkurze, vo výške 285.150,- EUR.
Dňa 20.10.2016 správca úpadcu uskutočnil otváranie obálok. Dňa 21.10.2016 správca vyhodnotil ponukové konanie
a zistil, že ponuka záujemcu spoločnosti T and B, s.r.o. bola podaná včas, obsahovala stanovené náležitosti a boli k
nej priložené požadované doklady, preto správca za najvýhodnejší návrh vybral návrh na kúpu podniku spoločnosti
T and B, s.r.o. s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou 285.150,- EUR.
Správca úpadcu predložil príslušným orgánom víťaznú ponuku na schválenie. Veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava sa nevyjadril v lehote do 10 dní od predloženia víťaznej ponuky správcom, preto sa malo za to, že
príslušný orgán OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava predloženú víťaznú ponuku schválil.
Oddelený veriteľ Daňový úrad Prešov v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava sa vyjadril pokynom zo
dňa 08.11.2016 tak, že udelil súhlas na odpredaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej a oddelenej podstaty ako
podnik úspešnému záujemcovi.
Mesto Vranov nad Topľou odsúhlasilo ponuku záujemcu T and B, s.r.o., ktorú správca vyhodnotil ako víťaznú listom
zo dňa 14.11.2016 .
Na zasadnutí dňa 01.12.2016 veriteľský výbor úpadcu vo veci uloženia záväzného pokynu - schválil ponuku
úspešnému záujemcovi. Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
233/2016 dňa 06.12.2016.
Okresný súd Prešov schválil záväznú ponuku záujemcu T and B, s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 1, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 045, uznesením sp. zn. 1K/56/2014-411 zo dňa 21.12.2016 . Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 12/2017 dňa 18.01.2017. Dňa 19.01.2017 správca oznámil úspešnému
záujemcovi - spoločnosti T and B, s.r.o., že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a súčasne ho vyzval na doplatenie
zostatku kúpnej ceny a podpísanie zmluvy o predaji podniku. Záloha na kúpnu cenu vo výške 85.545,- Eur bola
uhradená úspešným záujemcom dňa 12.10.2016 a zostávajúca časť kúpnej ceny vo výške 199.605,- Eur bola
uhradená úspešným záujemcom dňa 20.01.2017 na účet úpadcu vedený správcom.
Zmluva o predaji podniku s kupujúcim (úspešným záujemcom) bola uzatvorená dňa 24.01.2017.
Oznámenie správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate-pohľadávky zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty-pohľadávky bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2017 dňa 21.04.2017.
Návrh rozvrhu výťažku správca zostavil po speňažení všetkého majetku patriaceho do oddelenej
podstaty-pohľadávky zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava, po uplynutí lehoty na podanie
návrhov ohľadom určenia poradia pohľadávok proti oddelenej podstate-pohľadávky, zabezpečeného veriteľa OTP
Banka Slovensko, a.s. Bratislava t.j. v čase, keď už je v rámci konkurzu ustálené, aké námietky boli podané a pri
ktorých námietkach boli podané aj príslušné návrhy na súd. Správca zostavil návrh rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty-pohľadávky zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava podľa zoznamu pohľadávok
proti oddelenej podstate-pohľadávky zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava . Žiadne
námietky poradia pohľadávky proti oddelenej podstate-pohľadávky zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko,
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námietky poradia pohľadávky proti oddelenej podstate-pohľadávky zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko,
a.s. Bratislava podané neboli a neboli podané ani príslušné návrhy na súd.
II. Rozvrhová časť
Výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty-pohľadávky zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko,
a.s. Bratislava predstavuje sumu 2.708,92 Eur. Zabezpečenie výťažku z pohľadávky voči dlžníkovi TINEAMiroslava Orlovská, Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 34 916 784 vo výške 278,57 Eur a zabezpečenie
výťažku z pohľadávky voči dlžníkovi BADENA s.r.o.- Martina Lániyho 1/1431, 060 01 Kežmarok, IČO: 46 299 718 vo
výške 182,10 Eur. Spolu výťažok 3.169,59 Eur.
Pohľadávky proti oddelenej podstate-pohľadávky:

POHĽADÁVKA VERITEĽ

PRIRADENIE
ROZSAH
PRÁVNY
DÔVOD
VZNIKU USPOKOJENIA
POHĽADÁVKY A DOVOD PRIRADENIA VIAŽÚCI
SA
K SÚPIS. ZLOŽKE MAJETKU
ODDELENEJ
PODSTATE
POHĽADÁVKY

cestovné z HE-TV a späť konzultácia so
znalcami k vyhotovenému ZP dňa
03.08.2015
§
87
ods.2a
ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky majetku oddelenej podstaty/0,95%/
JUDr.
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Cestovné
Čepčeková,
0,25 Eur
Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej
správca
podstaty/6,30%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
úhrada časti faktúry za ZP č. 13/2015 § 87
ods. 2a)ZoKR- rozpočítané pomerne
medzi súpisové zložky majetku oddelenej
podstaty/0,95%/ zabezpečeného veriteľa
SK ACTIVE, OTP Banka Slovensko, a.s./pohľadávky/,
Úhrada faktúry
29,64 €
s.r.o. TV
oddelenej podstaty/6,28%/ zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/, oddelenej podstaty/92,48%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o. a všeobecnej podstaty/0,29%/
odmena do 1. schôdze konkurzných
veriteľov § 87 ods. 2a ZoKR- rozpočítané
pomerne medzi súpisové zložky majetku
oddelenej podstaty/0,95%/ zabezpečeného
JUDr.
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
Odmena
Čepčeková, a.s./pohľadávky/,
oddelenej 63,07 Eur
správcu
správca
podstaty/6,28%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o. a všeobecnej podstaty/0,29%/
odmena správcu zo speňaženia odd.
podstaty OTP Banka Slovensko, a.s.pohľadávky
§ 87 ods. 2a ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky majetku oddelenej podstaty/0,95%/
JUDr. Jana
Odmena
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Čepčeková,
356,04 €
správcu
Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej
správca
podstaty/6,28%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o. a všeobecnej podstaty/0,29%/
odosielanie
písomností
poštovou
prepravou § 87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané
pomerne medzi súpisové zložky majetku
JUDr.
oddelenej
podstaty/13,14%/
Poštovné
Čepčeková,
1,69 Eur
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
správca
Slovensko, a.s./pohľadávky/ a oddelenej
podstaty/86,86%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/

A
K ČAS VZNIKU

ČAS USPOKOJENIA

-

3.8.2015

5.8.2015

6.8.2015

3.11.2015,
16.12.2015,
11.2.2016, 9.3.2016,
8.4.2016

15.10.2015

3.11.2015,
30.11.2015, 6.5.2016,
24.10.2016, 10.4.2017

24.1.2017

neuspokojené

18.02.2015
21.03.2015

- 18.02.2015
21.03.2015
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Poštovné

Cestovné

Poštovné

Cestovné

Cestovné

Cestovné

Spracovanie
účtovníctva

Cestovné

Cestovné
Cestovné
Cestovné
Parkovné

Konkurzy a reštrukturalizácie

JUDr.
odosielanie
písomností
poštovou
Čepčeková,
20,35 Eur
prepravou § 87 ods. 2c ZoKR
správca
cestovné z HE - VT a späť rokovanie s
JUDr.
konateľom úpadcu k odporu Rovese
Čepčeková,
15 Eur
Poľsko a prevzatie dokladov k odporu § 87
správca
ods. 2c ZoKR
odosielanie
písomností
poštovou
prepravou § 87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané
pomerne medzi súpisové zložky majetku
JUDr.
oddelenej podstaty/1,02%/ zabezpečeného
Čepčeková,
0,22 €
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
správca
a.s./pohľadávky/
a
oddelenej
podstaty/98,98%/ zabezpečeného veriteľa
DMM Poprad, s.r.o.
JUDr. Jana
cestovné z HE-MI a späť OS MI
Čepčeková,
15,- €
pojednávanie § 87 ods. 2c ZoKR
správca
cestovné HE-VT a späť prevzatie a
odovzd. dokladov k daňovej kontrole,
kontrola účtovania pohľadávok § 87 ods.
2c ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
JUDr.
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
Čepčeková,
0,15 €
podstaty/1,02%/ zabezpečeného veriteľa
správca
OTP Banka Slovensko, a.s./pohľadávky/ a
oddelenej
podstaty/98,98%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
cestovné
HE-VT
a
späť
ústne
pojednávanie DÚ VT a obhliadka majetku
a účt. pohľadávok § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky majetku oddelenej podstaty/0,95%/
JUDr.
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Čepčeková,
0,20 €
Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej
správca
podstaty/6,30%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
spracovanie účtovníctva za 11/2015 § 87
ods. 2c ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/0,95%/ zabezpečeného veriteľa
Viera
OTP Banka Slovensko, a.s./pohľadávky/,
1,14 Eur
Nahajová
oddelenej podstaty/6,30%/ zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/a oddelenej podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
cestovné
HE-VT
a
späť
ústne
pojednávanie DÚ VnT § 87 ods. 2c ZoKRrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky majetku oddelenej podstaty/0,95%/
JUDr.
zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Čepčeková, Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej 0,14 €
správca
podstaty/6,30%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/ a
oddelenej
podstaty/92,75%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o.
JUDr.
cestovné HE-MI a späť pojednávanie OS
Čepčeková,
14,24 Eur
Michalovce § 87 ods. 2c ZoKR
správca
JUDr. Jana
cestovné z HE-PP a späť pojednávanie
Čepčeková,
86,03 €
OS PP § 87 ods. 2c) ZoKR
správca
JUDr. Jana
cestovné HE-Poprad a späť pojednávanie
Čepčeková,
86,72 €
OS Poprad § 87 ods. 2c) ZoKR
správca
JUDr. Jana
parkovné Poprad pojednávanie OS Poprad
Čepčeková,
1,40 €
§ 87 ods. 2c) ZoKR
správca
odosielanie
písomností
poštovou
prepravou § 87 ods. 2c ZoKR- rozpočítané
pomerne medzi súpisové zložky majetku
JUDr. Jana
oddelenej podstaty/1,02%/ zabezpečeného

Deň vydania: 26.07.2017

1.4.2015-24.04.2015

1.4.2015-24.04.2015

14.4.2015

6.5.2015

06.10.2015-14.12.2015 30.12.2015

20.11.2015

3.12.2015

2.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

11.12.2015

17.12.2015

1.4.2016

8.4.2016

18.4.2016

10.5.2016

26.5.2016

26.5.2016

6.9.2016

5.9.2016

6.9.2016

24.10.2016
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JUDr. Jana
oddelenej podstaty/1,02%/ zabezpečeného
Čepčeková,
0,22 €
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
správca
a.s./pohľadávky/
a
oddelenej
podstaty/98,98%/ zabezpečeného veriteľa
DMM Poprad, s.r.o.
Spracovanie
Viera
spracovanie účtovníctva za 11/2016 § 87
120,- Eur
účtovníctva
Nahajová
ods. 2c ZoKR
JUDr. Jana
odosielanie
písomností
poštovou
Poštovné
Čepčeková,
20,15 €
prepravou § 87 ods. 2c ZoKR
správca
JUDr.
Kancelárske
Čepčeková, kancelárske potreby § 87 ods.2c ZoKR
49,74 €
potreby
správca
Spracovanie
Viera
spracovanie účtovníctva za 12/2016 § 87
120,- Eur
účtovníctva
Nahajová
ods. 2c ZoKR
Spracovanie
Viera
spracovanie účtovníctva za 01/2017 § 87
120,- Eur
účtovníctva
Nahajová
ods. 2c ZoKR
JUDr.
trovy konania OS Michalovce, sp. zn.
4.004,37 €,
Trovy konania Kučmaš
18Cb/117/2015 § 87 ods. 2e ZoKR- § 100
uspokojená 0,- €
Slavomír
ods. 2a ZoKR
archivácia dokumentácie § 87 ods. 2e
ZoKR- rozpočítané pomerne medzi
súpisové
zložky
majetku
oddelenej
podstaty/0,95%/ zabezpečeného veriteľa
Archivácia
Oremus
OTP Banka Slovensko, a.s./pohľadávky/,
116,28 €
dokumentácie Logistic s.r.o. oddelenej podstaty/6,28%/ zabezpečeného
veriteľa
OTP
Banka
Slovensko,
a.s./zásoby/, oddelenej podstaty/92,48%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o. a všeobecnej podstaty/0,29%/
súdny poplatok za vedenie konania § 87
ods. 2k ZoKR, položka č. 5 písm. d) zák. č.
71/1992 Zb. o súdnych poplatkochrozpočítané pomerne medzi súpisové
zložky majetku oddelenej podstaty/0,95%/
Okresný súd zabezpečeného veriteľa OTP Banka
Súdny poplatok
5,42 €
Prešov
Slovensko, a.s./pohľadávky/, oddelenej
podstaty/6,28%/ zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko, a.s./zásoby/,
oddelenej
podstaty/92,48%/
zabezpečeného veriteľa DMM Poprad,
s.r.o. a všeobecnej podstaty/0,29%/
Poštovné

Deň vydania: 26.07.2017
10.10.2016-5.1.2017

13.1.2017

13.1.2017

13.1.2017

19.1.2017-17.2.2017

10.4.2015

31.1.2017

8.2.2017

9.2.2017

16.2.2017

9.2.2017

16.2.2017

23.5.2016

neuspokojené- § 100
ods. 2a ZoKR

21.4.2017

26.4.2017

24.1.2017

neuspokojené

Odmena správcu vo výške 5% zo speňaženia peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu v celkovej sume 460,67
Eur je 23,03 Eur vypočítaná v súlade s ust. § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR.
Súdny poplatok zo speňaženia peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu v celkovej sume 460,67 Eur je vo
výške 0,92 Eur.
Celkový výťažok: 3.169,59 Eur
Pohľadávky proti podstate spolu: 1.267,04 Eur
Celková suma prihlásenej zabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko,
a.s. Bratislava je vo výške: 172.433,92 Eur
Výsledná suma určená na uspokojenie: 1.902,55 Eur
Uspokojenie z výťažku:
V zmysle zákonných ustanovení zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení noviel sa zabezpečený
veriteľ uspokojuje na základe samostatného rozvrhu výťažku. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa uspokojuje
ako rozdiel medzi získaným výťažkom a pohľadávkami proti podstate. Po odpočítaní pohľadávok proti podstate je
suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa vo výške 1.902,55 Eur.
Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa pod por. č. 1 OTP Banka Slovensko, a.s. Bratislava je vo výške
172.433,92 Eur. Neuspokojená časť zabezpečenej pohľadávky bude presunutá do všeobecnej podstaty.
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Správca predkladá zabezpečenému veriteľovi návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty-pohľadávky úpadcu:
ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 a určuje na jeho
schválenie lehotu 16 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. Správca súčasne žiada
zabezpečeného veriteľa o oznámenie čísla účtu, na ktorý mu bude vyplatený výťažok.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K018827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Adamčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 639/21, 040 06 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/6/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr.Juraj Špirko, správca úpadcu Katarína Adamčová, narodená: 10.06.1954, bytom: Vodárenská 639/21, 040 06
Košice, Slovenská republika, sp. zn.: 30OdK/6/2017, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, číslo účtu SK3111000000002621721766, vedený v Tatra banke 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
vráteniekaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Juraj Špirko, správca

K018828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 29, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2017 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/23/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Juraj Špirko, správca konkurznej podstaty úpadcu Ingrid Matejová, nar. 20.01.1973, bytom: Čechovova 29,
040 18 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 03.7.2017, sp.zn.31OdK/23/2017, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa kancelárie správcu na Floriánskej ul. č.19 v
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oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa kancelárie správcu na Floriánskej ul. č.19 v
Košiciach je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského
spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na
0905665196 alebo emailom na spirko@spirko.sk. JUDr.Juraj Špirko,správca.

K018829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 29, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/23/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/23/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Ingrid Matejová,
nar.20.01.1973, bytom Čechovova 29, 040 18 Košice (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/23/2017 zo dňa 03.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Ingrid Matejová, date of birth 20.01.1973, domicile Čechovova 29, 040 18 Košice hereinafter only „the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Košice I, No. 31OdK/23/2017 dated on
3rd of July 2017, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 131/2017 dňa 11.07.2017.
Dňom 12.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published on 11th of July 2017. Bankruptcy was declared on 12th
of July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. 3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
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Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 ods. 9 a 10
BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.

5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, af i tis assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied un the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040
01 Košice, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na
podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Juraj Špirko, offices Floriánska
19, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period within
45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of the creditor shall not be touched;
he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the generaly property, whose aim to put together
was published in the Commerial report after the delivery of the application to be truste. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
8. The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis
(§ 29 ods. 1 ZKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname 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
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of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sucho f the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviťsizástupcuna doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiťsprávcovi,inaksa mu budú písomnosti doručovaťlenzverejnenímv Obchodnom vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviťani
doplniť(§30ods. 2 ZKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 - 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.
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Košice, 14.07.2017

JUDr. Juraj Špirko, bankruptcy trustee

K018830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 117, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/36/2015-S-909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K/36/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: LIFTEX, s.r.o., so sídlom : Južná Trieda 117, 040 01 Košice,
IČO: 36192970 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 14.02. 2017 oznamuje
vyhlásenie
3. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu, zapísaného do všeobecnej
podstaty a to :
1.) Motor čerpadla 15 KW, evid.č. : 358046, súpisová hodnota 691,25 EUR.
2.) ABRA G2 - ekonomický software, evid.č.: DM - 00011, súpisová hodnota 2 856,06 EUR.
Každá hnuteľná vec samostatne.
PODMIENKY PREDAJA :
Záujemcovia zašlú svoje ponuky alebo osobne doručia na adresu : JUDr. Juraj Gavalčin,, správca, Platanová 5, 040
01 Košice, obálku so svojou ponukou označia nasledovne :
"KONKURZ" - neotvárať!, sp.zn.: 26K/36/2015.
Obálka musí obsahovať :
-meno, priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
- cenovú ponuku za predmet predaja
- aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, nie starší ako 1 mesiac, u FO fotokópia
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúksnej ceny na účet správcu, vedený v
Privatbanke, a.s. , pobočka Košice , IBAN: SK20 8120 0000 0072 2961 0060.
Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje a to 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení
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Lehota na predkladanie ponúk sa určuje a to 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Veriteľský výbor má právo všetky ponuky odmietnuť, rovnako má toto právo aj správca.
Správca má nárok voči účastníkovi , ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas , na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 50% z kúpnej ceny.
Bližšie podmienky ponukového konania sú záujemcom k dispozícii u správcu konkurznej podstaty,
na tel. č. : 055/ 7291504.

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K018831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELAX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grunt č. 30 / 0, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 571 423
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/4/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Areko Group, k.s., správca so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, dozorný správca dlžníka
RELAX s.r.o. so sídlom: Grunt č.30, 044 25 Medzev, IČO: 36 571 423, (ďalej aj ako len „Dlžník"), týmto v zmysle
ustanovenia § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR") oznamuje zavedenie dozornej správy nad Dlžníkom.
Subjekt podliehajúci dozornej správe (Dlžník): RELAX s.r.o. so sídlom: Grunt č.30, 044 25 Medzev, IČO: 36 571
423.
Dozorný správca: Areko Group, k.s., správca
so sídlom správcovskej kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1689
V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného
správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
vestníku SR dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
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• urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
• urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
• uznanie Správcom popretých pohľadávok v konaní podľa § 124 ods. 7 ZKR.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba
podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí
právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.
Kontakt a úradné hodiny kancelárie správcu:
Areko Group, k.s., správca Vrátna 28, 040 01 Košice
e-mail: areko.group@gmail.com
Úradné hodiny: pracovné dni, pondelok - piatok, 09:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.

Ing.Mgr. Jaroslav Dolný, Areko Group, k.s., správca

K018832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou - časť Byster 218/141, 044 41 Sady nad Torysou - časť
Byster
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/32/2017S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/32/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Ing. Jaroslav Novák,
narodený 10.10.1950, bytom Sady nad Torysou - časť Byster 218/141, 044 41 Sady nad Torysou - časť Byster,
Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.:
32OdK/32/2017, zo dňa 10.07.2017 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. Jaroslav Novák, date of birth 10.10.1950, residency Sady nad Torysou - district Byster 218/141,
044 41 Sady nad Torysou - district Byster, Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Košice I, No. 32OdK/32/2017 dated on 21st of June 2017,
the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 136/2017 dňa 18.07.2017.
Dňom 19.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 136/2017 on 18th of
July 2017. Bankruptcy was declared on 19th of July 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 vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.
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. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.06.2017.
The date 28th 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).
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Matúš Čepček, správca
JUDr. Matúš Čepček, trustee
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K018833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou - časť Byster 218/141, 044 41 Sady nad Torysou - časť
Byster
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/32/2017S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/32/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Jaroslav Novák, narodený 10.10.1950, bytom
Sady nad Torysou - časť Byster 218/141, 044 41 Sady nad Torysou - časť Byster, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 32OdK/32/2017S1701 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –
11.30 12.00 – 14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915 281 007, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

JUDr.
Správca
zn. správcu: S 1701

Matúš
konkurznej

K018834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 732 016
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: Technoinvest - Holding, a.s., so sídlom Južná trieda 74, Košice, IČO: 35 732 016
Spisová značka konkurzného konania: 31K/45/2015
Dátum konania 2. zasadnutia veriteľského výboru: 14.07.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, Košice
Čas konania: 11:00

Prítomní:
1. Predseda zasadnutia: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., správca konkurznej podstaty, značka správcu S 1752
2. predseda veriteľského výboru: Arbitrators & Advisors, s.r.o. – Ing. Viliam Lafko – konateľ, osobne
prítomný
3. člen veriteľského výboru: ADVISORS Corporation, s.r.o. – Ing. Imrich Krupička na základe splnomocnenia
zo dňa 28.12.2015, osobne neprítomný, na účely uznašaniaschopnosti v zmysle § 38 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa 12.07.2017
4. člen veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Košice v zast. Slovenská konsolidačná,
a.s., v ktorej mene koná Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský, podpredseda
predstavenstva – na základe splnomocnenia zo dňa 04.11.2015, osobne neprítomný, na účely
uznášaniaschopnosti v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. prítomný – písomné hlasovanie zo dňa
06.07.2017

PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKĚHO VÝBORU:
1) Prezencia
2) Oboznámenie sa so žiadosťou záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy
3) Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na prenechanie majetku úpadcu do nájmu
4) Záver
K bodu 1 - Prezencia
Správca konkurznej podstaty úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06
Bratislava, IČO: 48 002 381, zn. správcu S1752 (ďalej len „správca“) konštatuje, že zvolanie zasadnutia
veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru
o žiadosti záujemcu Jozef Celušák, bytom Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry zo dňa 02.06.2017
o uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti zapísané v súpise majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku č.223/2015 zo dňa 20.11.2015 pod položkou K025207.
Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili
predseda veriteľského výboru Arbitrators & Advisors, s.r.o. so sídlom Štúrova 19, 040 01 Košice, IČO: 36 721 638
(ďalej len „predseda veriteľského výboru“), člen veriteľského výboru ADVISORS Corporation, s.r.o., so sídlom Lúčna
9, 080 01 Prešov, IČO: 36 459 691, zast. Ing. Imrich Krupička na základe plnej moci zo dňa 28.12.2015 (ďalej len
„ADVISORS Corporation, s.r.o.“), člen veriteľského výboru Daňový úrad Košice, zast. Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 914 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v ktorej mene koná Ing. Brian Lipták, predseda
predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský, podpredseda predstavenstva – na základe splnomocnenia zo dňa
04.11.2015 (ďalej len „Slovenská konsolidačná,a.s.“), a to na účely hlasovania písomným hlasovaním „per rollam“.
Člen veriteľského výboru ADVISORS Corporation, s.r.o. doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 3.
PREDMETU ROKOVANIA správcovi.
Člen veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s. doručila písomné hlasoavnie „per rollam“ k bodu 3
PREDMETU ROKOVANIA správcovi.
Predseda veriteľského výboru hlasoval o bode 3. PREDMETU ROKOVANIA osobne.
K bodu 2 - Oboznámenie sa so žiadosťou záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oboznámil veriteľský výbor so žiadosťou Jozefa Celušáka, bytom Tatranská Lomnica 14575, Vysoké Tatry
059 60 zo dňa 02.06.2017 o uzavretie nájomnej zmluvy, zapísaných v súpise majetku úpadcu, zverejneného
v Obchodnom vestníku č.223/2015 zo dňa 20.11.2015 pod položkou K025207. Záujemca má záujem o uzatvorenie
nájomnej zmluvy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve úpadcu, zapísaných na LV č. 836, parcela č. 4380/62-ostatné
plochy o výmere 1227 m2, 4380/63 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, stavba na parcele 4380/63 so
súpisným číslom 14576 – penzión v campe typu B1, parcela č.4380/108 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
35 m2 vrátane vedľajšej stavby (garáž) a parcely č.4380/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2
s budovou súpisné číslo 244 a parcely č. 4380/59 – ostatné plochy o výmere 205 m2, ako aj prístupovej cesty na
parcele č. 4380/107- ostatné plochy o výmere 37 m2 a 4380/69 – ostatné plochy o výmere 196 m2, katastrálne
územie Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad (ďalej v texte len ,,nehnuteľnosť“), za nájomné 400,eur/mesačne + energie, v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
K bodu 3 - Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na prenechanie majetku úpadcu do nájmu
Správca konštatuje, že v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred samotným zasadnutím veriteľského
výboru využili 2 členovia veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy (predseda veriteľského výboru, ADVISORS Corporation, s.r.o., Slovenská konsolidačná, a.s.)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Správca skonštatoval, že bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej väčšiny členov veriteľského výboru a veriteľský výbor
prijal nasledujúce
Uznesenie č. 1/2017 zo dňa 14.07.2017
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na uzavretie nájomnej zmluvy s Jozefom Celušákom,
nar. 13.11.1961, bytom Tatranská Lomnica 14575, 059 60 Vysoké Tatry, ktorou zmluvou správca prenechá
do nájmu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu, zapísané v súpise všeobecnej podstaty, ktorý
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 223/2015 zo dňa 20.11.2015 pod položkou K025207,
doplnený o spornú poznámku, ktorej pripísanie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2016 zo dňa
26.01.2016 pod položkou K001553, a to nasledovné: nehnuteľností zapísané na LV č. 836, parcela č.
4380/62-ostatné plochy o výmere 1227 m2, 4380/63 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, stavba
na parcele 4380/63 so súpisným číslom 14576 – penzión v campe typu B1 (ďalej len „penzión“), parcela
č.4380/108 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 vrátane vedľajšej stavby (garáž) a parcely
č.4380/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m2 s budovou súpisné číslo 244 (ďalej len „budova so
súp. č.244“) a parcely č. 4380/59 – ostatné plochy o výmere 205 m2, ako aj prístupovej cesty na parcele č.
4380/107- ostatné plochy o výmere 37 m2 a 4380/69 – ostatné plochy o výmere 196 m2, katastrálne územie
Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, pričom nájomné bude predstavovať sumu 400,- eur/
mesačne + energie za penzión a 100,- eur/mesačne + energie za budovu so súp. č. 244 a výpovednou dobou
dohodnutou na dobu 1 mesiaca. Nájomca je zároveň povinný zložiť k rukám správcu zálohu na nájomné vo
výške trojmesačného nájmu, t.j. 1.500,- eur.
3) Záver
Správca skonštatoval, že predmet rokovania zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a preto ukončil
zasadnutie veriteľského výboru o 11:30 hod.
V Košiciach, dňa 14.07.2017

.............................................
Arbitrators & Advisors, s.r.o.
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predseda veriteľského výboru

Prílohy:
·

Prezenčná listina

K018835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brenner Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 1207 / 13, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2016 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu v súlade s ust. § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
POUČENIE: Veriteľský výbor 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.

K018836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ádám Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 1082/23, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/27/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/27/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako konkurzný správca úpadcu: Rudolf Ádám,
nar. 28.03.1967, bytom Košická 1082/23, 048 01 Rožňava, občan SR (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/27/2017 zo dňa 04.07.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Rudolf Ádám, date of birth 28th of March 1967, residency at Košická 1082/23, 048 01 Rožňava, Slovak
republic (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Košice I, proc.
no: 26OdK/27/2017 dated as of July 04th, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and
the trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2017.
This resolution became valid and enforceable on 14th of July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
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K018837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ádám Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 1082/23, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/27/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca dlžníka: Rudolf Ádám, nar. 28.03.1967, bytom
Košická 1082/23, 048 01 Rožňava, občan SR, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
dlžníka vedeného pod sp. zn. 26OdK/27/2017 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, 040 01
Košice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo prostredníctvom e-mailu na: kosice@irkr.sk Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., 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

381

