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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

K018840
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska
12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Červeňová 14,
811 03 Bratislava, zn. správcu: S 1565, o návrhu obchodnej spoločnosti Ing. Juraj Melišek, trvale bytom Horný Oháj
293, 952 01 Vráble, nar. 09.10.1984 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
I.
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.04.2017, č. k. 8K/45/2014-1077, v
záhlaví uznesenia tak, že bude znieť:
II.
„Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom
Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Červeňová 14, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S 1565, o návrhu obchodnej spoločnosti Ing. Juraj Melišek, trvale
bytom Horný Oháj 293, 952 01 Vráble, nar. 09.10.1984 na vstup do konkurzného konania“
III.
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.04.2017, č. k.
8K/45/2014-1077, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018841
Spisová značka: 3K/18/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Ladislav Torma - TEEL STUDIO, s miestom podnikania Holičská 17, 851 05 Bratislava, IČO: 17 394
970, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Griščík, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1191, odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
385,83 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 55/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jozef Griščík, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám.
25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1191, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 78,89 Eur, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 55/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, 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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K018842
Spisová značka: 4K/14/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Roman Horniš, nar. 27.02.1975, bytom Rybničná
10413/40D, 831 07 Bratislava, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman
Horniš, nar. 27.02.1975, bytom Rybničná 10413/40D, 831 07 Bratislava, štátny občan SR
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Anna Bruženáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S1450, odmenu vo výške 165,97 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 41,25 Eur,
ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 36/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Anna Bruženáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821
09 Bratislava, zn. správcu: S1450, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 456,66 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 36/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018843
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965,
bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, občan SR, právne zastúpený: SHM PARTNERS s. r. o., Svätoplukova 2,
841 02 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S405, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S405, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018844
Spisová značka: 4K/11/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KLIMATHERM SK, s.r.o., so
sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 143, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Hudeková, so
sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka správcu S1465 o návrhu správcu na odvolanie správcu
z funkcie
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
Súd odvoláva JUDr. Barboru Hudekovú so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava z
funkcie správcu dlžníka: KLIMATHERM SK, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 143.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018845
Spisová značka: 2K/26/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DINAZ Investments Slovakia s. r.
o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35 867 001, správcom ktorého je: Mgr. Dušan Marko, so
sídlom kancelárie Kominárska 2, 4; 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1503 o návrhu správcu na odvolanie
správcu z funkcie
rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4; 831 04 Bratislava, značka
správcu: S 1503 z funkcie správcu dlžníka: DINAZ Investments Slovakia s. r. o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01
Bratislava, IČO: 35 867 001
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018846
Spisová značka: 2K/48/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefánia Grancová,
nar. 16.10.1952, trvale bytom Súmračná 20, 821 02 Bratislava o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Štefánia Grancová, nar. 16.10.1952, trvale bytom Súmračná 20, 821 02
Bratislava správcu: JUDr. Barbora Hudeková, Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1465.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.7.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018847
Spisová značka: 4K/17/2017
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a JUDr. Moniky Školníkovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: A.G.P., s.r.o., so
sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46 079 840, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DÚHA,
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona právnym
č. 200/2011zástupcom:
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a.s., Prievozská
4D,Ministerstvo
821 09 Bratislava,
IČO:
31 690republiky
360, zastúpeného
AK Antol,
s.r.o.,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Kupeckého 2542/72, 902 01 Pezinok, na odvolanie navrhovateľa - veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 10.04.2017, vydané v konaní pod č.k. 4K/17/2017-267,
takto
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Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členov
senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a JUDr. Moniky Školníkovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: A.G.P., s.r.o., so
sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46 079 840, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DÚHA,
a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 690 360, zastúpeného právnym zástupcom: AK Antol, s.r.o.,
Kupeckého 2542/72, 902 01 Pezinok, na odvolanie navrhovateľa - veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 10.04.2017, vydané v konaní pod č.k. 4K/17/2017-267, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa
10.04.2017, vydané v konaní pod č.k. 4K/17/2017-267, potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia oprávneného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie
dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§
447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 28.6.2017
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K018848
Spisová značka: 8OdK/31/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Suchánek, nar. 14.11.1976, Kutlíkova 17, 85212
Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Suchánek, nar. 14.11.1976, Kutlíkova 17, 85212
Bratislava-Petržalka,
II.

Ustanovuje správcu: AB restructuring k.s., Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1611.

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
Vydáva
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zákona č. 200/2011
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znení neskorších
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to v rozsahu,
v akomrepubliky
nebudúpodľa
uspokojené
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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.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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.
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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
K018849
Spisová značka: 4OdK/118/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marek Pasternák, nar. 02. 12.
1982, trvale bytom Družstevná 13, 991 25 Čebovce, správcom ktorého je JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1782, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
I.
Súd odvoláva správcu konkurznej podstaty JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horná 2, 974 01
Banská Bystrica, značka správcu: S1782.
II.
Súd ukladá odvolanému správcovi povinnosť predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti do 30 dní od ustanovenia nového správcu a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Odvolaný správca je povinný riadne vykonávať funkciu správcu do právoplatnosti rozhodnutia súdu o
ustanovení nového správcu.
IV.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie Horná 2, Banská Bystrica 974 01,
značka správcu: S1500.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR v spojení s § 166j ods. 3 posledná veta ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.07.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K018850
Spisová značka: 26K/69/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: TRIO STAR s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94, 040 11 Košice, IČO: 36 574 716 o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Nerudova 9, 040 01
Košice, značka správcu: S1683, odmenu vo výške 331,94 EUR.
II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Nerudova 9, 040 01
Košice, značka správcu: S1683, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 54,00 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Mgr. Štefan Jakab, so
sídlom kancelárie Nerudova 9, 040 01 Košice, značka správcu: S1683 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške
385,94 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 12.12.2016 položka denníka D19 - 273/2016, na
č. účtu: SK69 0200 0000 0027 0785 2257 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 21.6.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018851
Spisová značka: 32K/8/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MEDIA TREND, s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 45 929
289 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Štúrova 19,
040 01 Košice, zn. správcu: S 1424.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.7.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K018852
Spisová značka: 31K/51/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Boretto s. r. o., so sídlom: Cukrovarská 3042, 075 01 Trebišov, IČO: 46
358 021 uznesením zo dňa 28.03.2017, č.k. 31K/51/2015-127 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených
pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 33 až 83.
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

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Boretto s. r. o., so sídlom: Cukrovarská 3042, 075 01 Trebišov, IČO: 46
358 021 uznesením
zo dňa 28.03.2017, č.k. 31K/51/2015-127
povolil vstup do konkurznéhoDeň
konania
navrhovateľovi:
Obchodný
vestník 143/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
vydania:
27.07.2017
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených
pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 33 až 83.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Košice I dňa 21.7.2017
JUDr. Roman Maščák,
K018853
Spisová značka: 31K/75/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: DRIMPEX, spol. s r.o., so sídlom: 101,
Košická Belá 044 65, IČO: 36 587 338, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: DRIMPEX, spol. s r.o., so sídlom: 101, Košická Belá 044 65,
IČO: 36 587 338 pre nespĺňanie predpokladov na konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to 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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 20.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K018854
Spisová značka: 31K/58/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., so sídlom: Priemyselná 720, 072 22
Strážske, IČO: 36 772 623 uznesením zo dňa 08.06.2017, č.k. 31K/58/2014-7440 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Prvá hasičská, a.s. Strážske, so sídlom: Priemyselná 720, Strážske 072 22, IČO: 36 210 871 na
navrhovateľa: Arca Investments, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041 vedených na
tunajšom súde v zozname pohľadávok pod č. 832 až 843.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.07.2017.
Okresný súd Košice I dňa 21.7.2017
JUDr. Roman Maščák,
K018855
Spisová značka: 31K/28/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Gabriela Szedáková, s miestom podnikania: Milhosť 84,
044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657, proti dlžníkovi: Katarína Remenyáková, narodená: 01.07.1962, trvale bytom:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť, o návrhu na vyhlásenie konkurzu uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k.
3CoKR/12/2017-187 zo dňa 22. mája 2017:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
Jozefa VancuVydáva
a JUDr.
Gabrielyspravodlivosti
Varhalíkovej
v právnej
veci navrhovateľa:
GabrielaZ.Szedáková,
nar.
20.4.l978, miesto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
podnikania Milhosť 84, 044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657, zast. Mgr. Petrom Kavuličom, advokátom, so sídlom ul. 26.
novembra 1510/3, 066 01 Humenné, proti dlžníkovi: Katarína
10 Remenyáková, nar. 1.7.1962, bytom Milhosť 26, 044
58 Milhosť, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa
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Deň vydania:
27.07.2017
Milhosť 26, 044 58 Milhosť, o návrhu na vyhlásenie konkurzu uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k.
3CoKR/12/2017-187 zo dňa 22. mája 2017:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci navrhovateľa: Gabriela Szedáková, nar. 20.4.l978, miesto
podnikania Milhosť 84, 044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657, zast. Mgr. Petrom Kavuličom, advokátom, so sídlom ul. 26.
novembra 1510/3, 066 01 Humenné, proti dlžníkovi: Katarína Remenyáková, nar. 1.7.1962, bytom Milhosť 26, 044
58 Milhosť, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa
21.3.2017 č.k. 31K/28/2016-157 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) /§ 428 C.s.p./.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
V Košiciach dňa 22. mája 2017
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
JUDr. Jozef Vanca, člen senátu
JUDr. Gabriela Varhalíková, člen senátu

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 21.7.2017
JUDr. Július Tóth,
K018856
Spisová značka: 31K/20/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PBE, s.r.o., so sídlom Nitra, Samova č. 11, IČO: 36552739,
zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Marián Dobiš, so sídlom Nitra, Sládkovičova č. 1, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na dlžníka: PBE, s.r.o., so sídlom Nitra, Samova č. 11, IČO: 36552739, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36832006, so sídlom: Piešťany, Radlinského č. 50 a so sídlom
kancelárie: Nitra, Mostná č. 13, za predbežného správcu dlžníkovi: PBE, s.r.o., so sídlom Nitra, Samova č. 11, IČO:
36552739.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 20.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, 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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Deň vydania: 27.07.2017

K018857
Spisová značka: 31K/21/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ARDO SR domáce spotrebiče, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 524
565, so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie:
Nitra, Štefánikova trieda č. 9, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ARDO SR domáce spotrebiče, s.r.o. v
likvidácii, IČO: 36 524 565, so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: ARDO SR domáce spotrebiče, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 524
565, so sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018858
Spisová značka: 32K/22/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Poštová banka, a.s., so sídlom kancelárie, Bratislava,
Dvořákovo nábrežie č. 4, IČO: 31 340 890, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: HERMAN STEEL, s.r.o., so
sídlom Nitra, Novozámocká 104, IČO: 36 229 954, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: HERMAN STEEL, s.r.o., so sídlom Nitra, Novozámocká 104,
IČO: 36 229 954.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018859
Spisová značka: 27OdK/21/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Lauro, nar. 01.09.1979, bytom Dolný Ohaj, Kratina č.
416/51, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Lauro, nar. 01.09.1979, bytom Dolný Ohaj, Kratina č. 416/51.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom 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 ( v ďalšom texte len ZoKR ),
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný
súd Nitra k sp. zn. 27OdK/21/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods.
6 ZoKR
). Ak spravodlivosti
veriteľ doručí
správcovi
prihlášku
prihlášku
prihliada, vestníku
veriteľ však
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľaneskôr,
zákona č.na
200/2011
Z. z.sa
o Obchodnom
a o zmeneprávo.
a doplnení
niektorýchtakejto
zákonovpohľadávky
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
nemôže vykonávať hlasovacie
Zapísanie
do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
12 Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.

III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný
súd Nitra k sp. zn. 27OdK/21/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). 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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Michal Lauro, nar. 01.09.1979, bytom Dolný Ohaj, Kratina č. 416/51, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 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.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. 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 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR 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 neplatíVydáva
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
c)
pohľadávka
zmenky,
ak bola
podpísaná
dlžníkom
pred rozhodujúcim dňom,
a o zmene a doplnení zo
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto14
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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 ZoKR 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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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,
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 21.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018860
Spisová značka: 32K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AMBARELLA s.r.o. ,, v
konkurze“, so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219, ktorého správcom je I & R konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, o určení paušálnej odmeny
odvolaného správcu, takto
rozhodol

I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, časť paušálnej odmeny vo výške 771,31 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 100/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti 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.Vydáva
Ak nie
je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
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Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Obchodný vestník 143/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.07.2017
Proti 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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.7.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K018861
Spisová značka: 32OdK/42/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emília Samotijová, nar. 22.11.1963, trvale bytom Nová Ves
nad Žitavou, t. č. Nitra, Považská č. 7, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Emília Samotijová LEA, so
sídlom Nitra, Na Hôrke č. 9, IČO: 40234002, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava,
Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emília Samotijová, nar. 22.11.1963, trvale bytom Nová Ves nad Žitavou.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Levice, Ľ. Štúra č. 19.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom 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 ( v ďalšom texte len ZoKR ),
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný
súd Nitra k sp. zn. 32OdK/42/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). 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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Emília Samotijová, nar. 22.11.1963, trvale bytom Nová Ves nad Žitavou, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 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.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 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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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
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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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. 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 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania
sa neprihliada.
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dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 21.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018862
Spisová značka: 32OdK/41/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Ujlacký, nar. 01.04.1966, bytom Nitra, Štefánikova
trieda č. 60, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Ujlacký, nar. 01.04.1966, bytom Nitra, Štefánikova trieda č. 60.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie: Komárno, Nádvorie Európy č. 32/3.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom 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 ( v ďalšom texte len ZoKR ),
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný
súd Nitra k sp. zn. 32OdK/41/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). 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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Peter Ujlacký, nar. 01.04.1966, bytom Nitra, Štefánikova trieda č. 60, spôsobom v
zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 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.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Ak ZoKR neustanovujea inak,
za adeň
doručenia
súdneho
alebo sídle:
inej písomnosti
sa považuje nasledujúci
o zmene
doplnení
niektorých
zákonovrozhodnutia
na svojom webovom
www.justice.gov.sk
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
21
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.

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. 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 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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: 27.07.2017
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 21.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018863
Spisová značka: 32OdK/43/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Červeňák, nar. 05.09.1958, trvale bytom Mesto
Levice, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Červeňák, so sídlom Levice, 29. augusta č. 70,
IČO: 37723022, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Peter Červeňák, nar. 05.09.1958, trvale bytom Mesto Levice.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie: Levice, Ľ. Štúra č. 3.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom 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 ( v ďalšom texte len ZoKR ),
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný
súd Nitra k sp. zn. 32OdK/43/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). 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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Ing. Peter Červeňák, nar. 05.09.1958, trvale bytom Mesto Levice, spôsobom v zmysle
čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 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.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
K zisteniu popretej
pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
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167l ods. 6 ZoKR ).
26 v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
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upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. 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 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú
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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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 21.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018864
Spisová značka: 32OdK/44/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Horváthová, nar. 14.04.1977, bytom Nové Zámky,
Nitrianska cesta č. 36, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Zuzana Poláková, so sídlom Nové Zámky,
Nábrežná č. 4560/91, IČO: 43521321, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava,
Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Horváthová, nar. 14.04.1977, bytom Nové Zámky, Nitrianska cesta
č. 36.
II/ Ustanovuje správcu: SKP, k. s., IČO: 44915691, so sídlom Zvolen, SNP č. 74/28, so sídlom kancelárie: Nitra,
Mostná č. 13.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom 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 ( v ďalšom texte len ZoKR ),
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný
súd Nitra k sp. zn. 32OdK/44/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). 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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka: Zuzana Horváthová, nar. 14.04.1977, bytom Nové Zámky, Nitrianska cesta č. 36,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/8480 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.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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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Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. ( § 29 ods. 6 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva ( § 29 ods. 2
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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, ods. 8 ZoKR ).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
30
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
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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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. 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 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
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Okresný súd Nitra dňa 21.7.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K018865
Spisová značka: 3K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MaBe, s.r.o., so sídlom M.Dullu
4928/32, 036 01 Martin, IČO: 47 343 842, uznesením 3K/8/2017-74 zo dňa 16.6. 2017 zastavil konkurzné konanie
pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2017.
Okresný súd Žilina dňa 21.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018866
Spisová značka: 3K/34/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALACHYT SK, s. r. o., so sídlom
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 36 436 534, správcom ktorého je Crossdefault Management Group, k.s., so
sídlom kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Späťvzatie návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok zo dňa 1.3.2017 pripúšťa.
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; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 21.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018867
Spisová značka: 8OdK/25/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Vladislav Kovaľ, nar. 18.03.1968, M. R. Štefánika
1006/17, 036 01 Martin, do 05.11.2016 podnikajúci pod obchodným menom Vladislav Kovaľ - AWA, s miestom
podnikania M. R. Štefánika 1006/17, 036 01 Martin, IČO: 40 551 342, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so
sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 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 16.06.2017 a vedený pod položkou registra 221/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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

33

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018868
Spisová značka: 8OdK/26/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Pavol Harciník, nar. 01.06.1987, bytom Bytovky
339, 013 62 Veľké Rovné, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Harciník, s miestom podnikania 013 62 Veľké
Rovné 339, IČO: 44 461 178, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie: Jesenského
29, 036 01 Martin, 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 19.06.2017 a vedený pod položkou registra 218/2017, 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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018869
Spisová značka: 3OdK/30/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Helena Pirohová, nar. 22.12.1963, trvale bytom
Hviezdoslavova 1871/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie
Timravy 23, 036 01 Martin, takto
rozhodol
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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 21.6.2017 a vedený pod položkou registra: 240, rok: 2017.
Poučenie:

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 21.7.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018870
Spisová značka: 3OdK/28/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Peter Húšťava, nar. 3.5.1979, trvale bytom 9. mája
1176/41, 024 04 Kysucké Nové Mesto, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 EUR na účet správcu: Mgr. Andrea
Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi Mgr. Andrei Buricovej, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške 500 EUR, zaplatený
na účet Okresného súdu Žilina dňa 20.6.2017 a vedený pod položkou registra: 225, 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 21.7.2017
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JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K018871
Spisová značka: 8K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi RVZ TOMITRADE, Export-Import,
s.r.o., so sídlom SNP 588, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 602 681, uznesením 8K/2/2017-83 zo dňa 16.6. 2017
zastaváil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 11.7. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018872
Spisová značka: 8OdK/27/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Pavol Kavalec, nar. 11.06.1987, bytom Štiavnik
956, 013 55 Štiavnik, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie: E. B. Lukáča 2, 036 01
Martin, 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 19.06.2017 a vedený pod položkou registra 213/2017, 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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018873
Spisová značka: 1OdK/42/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Dagmar Maceková, nar. 02.06.1977, Zástranie 18,
010 03 Zástranie, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Zástranie.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dagmar Maceková, nar. 02.06.1977, Zástranie 18, 010 03

II.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Májová 1582/22,
022 01 Čadca.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republikyprihlasovacej
podľa zákona č.lehote
200/2011
o Obchodnom
vestníku
III.
Vyzýva
veriteľov
dlžníka, Slovenskej
aby v základnej
doZ.45z. dní
od vyhlásenia
konkurzu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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
36 zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dagmar Maceková, nar. 02.06.1977, Zástranie 18, 010 03
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Deň vydania: 27.07.2017
II.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Májová 1582/22,
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 znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V. Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte
ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
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,
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 21.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v zast. JUDr. Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K018874
Spisová značka: 1OdK/43/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ing. Igor Zboran, nar. 04.03.1964, Gabajova
2594/24, 010 01 Žilina, do 25.10.2012 podnikajúceho pod obchodným menom: Ing. Igor Zboran - FORTE, Gabajova
2594/24, 010 01 Žilina, IČO: 34 352 520, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Žilina.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Igor Zboran, nar. 04.03.1964, Gabajova 2594/24, 010 01

II.

Ustanovuje správcu: Ing. Tibora Bátoryho, so sídlom kancelárie: Andreja 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 znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka
zbavuje spravodlivosti
všetkých dlhov,
ktorérepubliky
môžu byť
uspokojené
iba v konkurze
v rozsahu,
v akom nebudú
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
uspokojené v konkurze.
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V. Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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 týmto143/2017
zápisom sú uvedené v prílohách
vyhlášky
MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou
vykonávajú
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň sa
vydania:
27.07.2017
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 v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V. Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte
ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
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
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
republikysprávcu
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uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer
dlžníka
(§ 166c ods. 2 ZKR).Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný
vestník
143/2017
Deň vydania: 27.07.2017
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podaný iným veriteľomaalebo
súatu
nové dôkazy,
poctivý
zámer
dlžníka
vylučujú.
o zmene
doplnení
niektorýchktoré
zákonov
na svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
43stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto

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 Konkurzy
rozhodol oaoddlžení,
ak preukáže, že dlžník nemal
pri oddlžení
poctivý
Obchodný
vestník 143/2017
reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.07.2017
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 21.7.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca, v zast. JUDr. Ing. Katarína Muráriková, Sudca
K018875
Spisová značka: 8OdK/28/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Jozef Štibor, nar. 04.03.1959, bytom Múrna 983,
032 61 Važec, do 01.01.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Štibor, s miestom podnikania 032 61 Važec
983, 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 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 20.06.2017 a vedený pod položkou registra 227/2017, 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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018876
Spisová značka: 8OdK/29/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Bc. Anna Martišová, nar. 28.08.1961, bytom
Dolinský potok 969/42, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúca pod obchodným menom Anna Martišová AMARTIS, s miestom podnikania Dolinský potok 969/42, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32 238 479, (od
20.07.2015 do 19.07.2018 má pozastavenú činnosť), správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
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

44
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Deň vydania:
AMARTIS, s miestom podnikania Dolinský potok 969/42, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32 238 479, (od
20.07.2015 do 19.07.2018 má pozastavenú činnosť), správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
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 21.06.2017 a vedený pod položkou registra 237/2017, 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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018877
Spisová značka: 8OdK/30/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: František Šibík, nar. 16.06.1971, bytom mesto
Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.
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 22.06.2017 a vedený pod položkou registra 242/2017, 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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
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K018878
Spisová značka: 8OdK/31/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Maroš Majba, nar. 29.10.1970, bytom Istebné 164,
027 53 Istebné, do 31.12.2013 podnikajúci pod obchodným menom Maroš Majba - CD-COMP, s miestom podnikania
Podhora 18, 034 01 Ružomberok, IČO: 32 274 874, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie:
Mudroňova 43, 036 01 Martin.
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 23.06.2017 a vedený pod položkou registra 250/2017, 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 21.7.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K018879
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka Púchovský mäsový priemysel, a. s. so sídlom Vsetínska
1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Púchovský mäsový
priemysel, a. s. so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, takto
rozhodol
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Púchovský mäsový priemysel, a. s. so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39
Púchov, IČO 31 561 853.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Ladislav Barát so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zapísaného v
zozname správcov pod zn. S1182.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Púchovský mäsový priemysel,
a. s. so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-
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poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
založenie
obchodnej spoločnosti,
družstva aalebo
inej právnickej osoby,
Obchodný
vestník
143/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.07.2017
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako dvanásť mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 15.000,- eur
mimo bežnej obchodnej činnosti,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 100.000,- eur,
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky
uzatvorenie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu
k dlžníkovi vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.
VI. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Podľa § 122 zák. č.
7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia
reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. 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. 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. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
VII. Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 24.7.2017
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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Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K018880
Spisová značka: 32OdK/9/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Ing. Ľubomír Sitár, nar. 06.03.1946,
bytom Jurkovičova 395/18, 949 11 Nitra, ktorého správcom je: Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie Nitra,
Hornozoborská č. 1644/101, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom
právnej pomoci, takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: Mgr. Viliamovi Kolenčíkovi, so sídlom kancelárie Nitra, Hornozoborská č. 1644/101 ,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,- eur ( slovom
päťsto eur ).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu v tvare IBAN: SK 04 0900 0000 0051 2588 1414, vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,- eur ( slovom päťsto eur ), a
to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného
pod položkou denníka D 14 - 59/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
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 ( § 243 Civilného sporového poriadku ).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti ( § 244
Civilného sporového poriadku ).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné ( § 245 Civilného sporového poriadku ).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú ( § 246 Civilného sporového poriadku ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 13.7.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K018881
Spisová značka: 40R/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa dlžníka Púchovský mäsový priemysel, a. s. so sídlom Vsetínska
1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Púchovský mäsový
priemysel, a. s. so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, takto
rozhodol
I. Opravuje sa II. výrok uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.7.2017 tak, že správne má znieť:
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, zapísaný v
zozname správcov pod zn. S1333.
II. Opravuje sa 6. odsek, veta druhá odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu
č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.7.2017 tak, že správne má znieť: Správcu súd ustanoví na základe náhodného
výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom.
III. Opravuje sa 9. odsek odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.7.2017 tak, správne
má znieť: Do funkcie správcu súd ustanovil v súlade s § 116 ods. 4 veta druhá zák. č. 7/2005 Z.z. správcu JUDr.
Lukáša Tyka so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, zapísaného v zozname správcov pod zn. S1333.
IV. ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.7.2017 nezmenené.
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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výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom.
III. Opravuje sa 9. odsek odôvodnenia uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.7.2017 tak, správne
má
znieť: Dovestník
funkcie143/2017
správcu súd ustanovil v súlade
s § 116
ods. 4 veta druhá zák. č. 7/2005
Z.z.vydania:
správcu 27.07.2017
JUDr.
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
Lukáša Tyka so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, zapísaného v zozname správcov pod zn. S1333.
IV. ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 40R/1/2017-579 zo dňa 24.7.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.(§ 355 ods. 2 a § 357 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 25.7.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K018882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1955
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/26/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/26/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 8OdK/26/2017 zo dňa 06.07.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku 138/2017 vydanom dňa 20.07.2017 pod č. K017776, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Mgr. Jozef
Kováčik, nar. 19.03.1955, trvale bytom Junácka 1, 832 91 Bratislava a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená
spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704.
Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 8OdK/26/2017 S1704 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555
alebo emailom na kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 21.07.2017
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K018883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1955
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/26/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/26/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

KRIVANKON k.s., správca S1704, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, Bratislava 821 02, správca úpadcu
Mgr. Jozef Kováčik, nar. 19.03.1955, trvale bytom Junácka 1, 832 91 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 8129/B, v súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.:
8K/26/2017, zo dňa 06.07.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
KRIVANKON k.s., the bankrupt trustee S1704, seated on Trnavská cesta 74B, Bratislava 821 02 as the bankrupt
trustee of Mgr. Jozef Kováčik, seated on Junácka 1, 832 91 Bratislava, company registered in Registry of District
court Bratislava I. (hereinafter only “the Bankrupt“), has according to the Direction of the European Council No.
1346/2000 dated 29th May 2000 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No.
8K/26/2017 dated 06th of July 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.07.2017.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 20th of July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 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).
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).
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 - KRIVANKON k.s., Trnavská cesta 74B, Bratislava 821 02,
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 Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - KRIVANKON k.s., Trnavská cesta 74B,
Bratislava 821 02, 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 - District
Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, 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 v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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).
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
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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).
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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
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).
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 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).
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).
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).
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
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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).
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 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 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).
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).
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).
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 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).
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).
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).
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
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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).
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 fulfill 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 miesto trvalého pobytu, podnikania 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
Bratislave
In Bratislava, on 21th of July 2017
KRIVANKON
KRIVANKON k.s., trustee of the bankrupt

dňa
k.s.,

K018884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrabec Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/3/2017 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/3/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky: pohľadávka na vyplatenie zloženého preddavku
Dlžník: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Deň zaradenia: 21.7.2017
Číslo súpisovej zložky: 1
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K018885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová
hodnota

Vylučenie súpisovej
zložky

Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová
zložka
popis
majetku

Hodnota
zapisovaného
Deň
Dôvod
majetku určená Deň
Dôvod vylúčenia
približný
počet
stav
spoluvlastnícky zapísania zapísania
vlastným
vylúčenia súpisovej zložky
dátum
kusov
opotrebovanosti podiel úpadcu majetku majetku
odhadom v
výroby
EUR

motorové vozidlo
zn.
hnuteľná
VOLKSWAGEN 1
vec
PASSAT, EVČ:
BA393SE

2004

nefunkčné

výlučné
vlastníctvo

1.2.2017

§ 67
ods.1
písm. a)
ZKR

200 Eur

Motorové vozidlo
je odcudzené.
Trestné konanie
ukončené dňa
4.1.2008
vydaním
uznesenia o
24.7.2017
prerušení
trestného
stíhania. Po
vozidle je od
8.12.2007
vyhlásené
pátranie.

K018886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šrobár Fedor, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mickiewiczova 18, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/22/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/22/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing.
Fedor Šrobár, nar. 21.07.1966, trvale bytom Mickiewiczova 18, 811 07 Bratislava, č. k. 37OdK/22/2017
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006.
Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 37OdK/22/2017 – kaucia na popieranie.
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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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K018887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUNIFOOD, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úprkova 3, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 992 339
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2017 S 1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Reštrukturalizovaný subjekt:
FUNIFOOD, s.r.o., Sídlo: Úprkova 3, Bratislava 811 04, IČO: 45 992 339

Reštrukturalizačné konanie:
Číslo konania správcu:

Miesto konania:

Dátum a čas konania:

4R/2/2017 S 1797

Kominárska 2,4, Bratislava

24.7.2017 o 10.00 hod

Prítomní:
1) Sociálna poisťovňa
2) Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
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Program schôdze:
1) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2) Rozhodovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu v zmysle § 143 zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení
3) Záver

K bodu 1)

Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru, ktorý riadne zvolal a konštatuje, že prítomní sú dvaja zástupcovia
členov veriteľského výboru. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Každý veriteľ má jeden hlas.

K bodu 2)

Správca oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s predloženou žiadosťou predkladateľa plánu
o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru.

Predkladateľ plánu túto svoju žiadosť odôvodnil špecifickou situáciou vyžadujúcou náročné rokovania v zmysle
stanovísk prítomných veriteľov na schôdzi veriteľov zo dňa 7.7.2017, rovnako tak dovolenkovým obdobím
kolidujúcim so zákonnými lehotami na obligatórne úkony v reštrukturalizácii, ktoré rovnako neumožňuje riadne
ukončiť rokovania ohľadom negociácie s veriteľmi a budúcimi dodávateľmi a odberateľmi dlžníka tak, aby bolo
možné predložiť reštrukturalizačný plán veriteľskému výboru v tejto veci, ktorý by mohol byť následne schválený
schvaľovacou schôdzou a potvrdený súdom.

Správca vyzval prítomných veriteľov na hlasovanie o predĺžení predmetnej lehoty.

Hlasovanie: za 2, proti 0, zdržal sa 0

Predseda veriteľského výboru nato vyhlásil, nasledujúce uznesenie:

Veriteľský výbor predlžuje lehotu v zmysle § 143 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení na predloženie
reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru o 60 dní.

Odôvodnenie:
Veriteľský výbor zohľadňuje špecifickú situáciu vyžadujúcou náročné rokovania v zmysle stanovísk prítomných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor zohľadňuje špecifickú situáciu vyžadujúcou náročné rokovania v zmysle stanovísk prítomných
veriteľov na schôdzi veriteľov zo dňa 7.7.2017, rovnako tak dovolenkovým obdobím kolidujúcim so zákonnými
lehotami na obligatórne úkony v reštrukturalizácii, ktoré rovnako neumožňuje predkladateľovi plánu riadne ukončiť
rokovania ohľadom negociácie s veriteľmi a budúcimi dodávateľmi a odberateľmi dlžníka tak, aby bolo možné
predložiť reštrukturalizačný plán veriteľskému výboru v tejto veci, ktorý by mohol byť následne schválený
schvaľovacou schôdzou a potvrdený súdom.

K bodu 3)

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom za účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

Listina prítomných:

Za veriteľov:

1) Sociálna poisťovňa

2) Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Za správcu: Mgr. Stanislav Hutňan – komplementár 1st restructuring, k.s.

Zápisnica ukončená o 10,10 hod.

Predseda veriteľského výboru

K018888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Vojtech Kassay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 1804/68, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
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Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2017 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
číslo

Pohľadávka z účtu v banke / číslo
účtu / IBAN :

Charakteristika

Výška istiny Súpisová
v EUR
hodnota EUR

Dôvod zapísania
do súpisu

Deň zapísania do
súpisu

1.

Sberbank Slovensko, a.s. / IBAN
SK83 3100 0000 0010 0036 5311

zložená finančná
hotovosť úpadcu

1 700,00

§ 67 ods. 1
písm. a)

20.07.2017

1 700,00

Ing. Róbert Baran, správca

K018889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holík Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/4/2017 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Pohľadávka z Všeobecná
účtu
podstata

Názov

Súpisová
Výťažok zo
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]

Pohľadávka z účtu úpadcu
11.15
ku dňu vyhlásenia konkurzu

11.15

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby

Speňažený

Nie

K018890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 324, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 024
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 27.07.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu ZEPRIS s.r.o. vyhlasuje dňom 27.07.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 97/2012 pod značkou záznamu
K006501 dňa 22.05.2012 pod súpisovou položkou majetku – „Pohľadávky z obchodného styku“ a pod súpisovou
položkou majetku – „Pohľadávky – zádržné“ a v aktualizovaným znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
43/2017 pod značkou záznamu K004697 dňa 02.03.2017.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky z obchodného styku
Právny
dôvod Pôvodná
celková Celková
Štát vzniku
suma/súpisová
suma/súpisová
pohľadávky/ FA č. hodnota (aj mena)
hodnota (aj mena)

Por.
Dlžník
č.

1

APT ELEKTRO, spol. s.r.o.(spoločnosť
zlúčením, právny nástupca I.STAR, s.r.o.)

2

zaniknutá

SR 310110058

395,76 €

1,00 €

AUTODOPRAVA
František
Hornicsek
IČO:
40558452
SR 310110069
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku
30.07.2012)

1 333,21 €

1,00 €

3

AUTODOPRAVA
František
Hornicsek
IČO:
40558452
SR 310110056
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku
30.07.2012)

8,94 €

1,00 €

4

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO:
SR 310110025
31617794

400,00 €

1,00 €

5

Bednár Ľuboslav, miestom podnikania Biely Potok 731,
SR 26085
013 06 Terchová, IČO: 34 711 279

51,68 €

1,00 €

6

DZK - i.s. s.r.o., so sídlom Pribinova 24, 821 09 Bratislava,
SR 310090147
IČO: 44 034 148

1 611,78 €

1,00 €

7

DZK - i.s. s.r.o., so sídlom Pribinova 24, 821 09 Bratislava,
SR 310100008
IČO: 44 034 148

3 792,22 €

1,00 €

8

HB Therm s.r.o., so sídlom Tuhlovská 1/A, 931 07
SR 310110062
Bratislava, IČO: 35 927 607

11 713,20 €

1,00 €

9

ICEBERG GROUP a.s., so sídlom Šancova 108, 831 04
SR 310090143
Bratislava, IČO: 35 978 180

730,00 €

1,00 €

10

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
SR 310100034
Bratislava, IČO: 43 898 190

823,27 €

1,00 €

11

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
SR 310100027
Bratislava, IČO: 43 898 190

1 656,27 €

1,00 €

12

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
SR 310100020
Bratislava, IČO: 43 898 190

2 617,15 €

1,00 €

13

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
SR 310100050
Bratislava, IČO: 43 898 190

19 075,00 €

1,00 €

14

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821 05
SR 310100055
Bratislava, IČO: 43 898 190

861,56 €

1,00 €

15

ISRS s.r.o.(spoločnosť
nástupca Ilias s.r.o.)

zaniknutá

zlúčením,

právny

SR 310110116

10 954,27 €

1,00 €

16

ISRS s.r.o.(spoločnosť
nástupca Ilias s.r.o.)

zaniknutá

zlúčením,

právny

SR 310110033

1 876,93 €

1,00 €
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17

ISRS s.r.o.(spoločnosť
nástupca Ilias s.r.o.)

zaniknutá

zlúčením,

právny

18

ISRS s.r.o.(spoločnosť
nástupca Ilias s.r.o.)

zaniknutá

zlúčením,

právny

19

ISRS s.r.o.(spoločnosť
nástupca Ilias s.r.o.)

zaniknutá

zlúčením,

právny

20

ISRS s.r.o.(spoločnosť
nástupca Ilias s.r.o.)

zaniknutá

zlúčením,

právny

Deň vydania: 27.07.2017

SR 310110061

6 878,79 €

1,00 €

SR 310100142

9 898,42 €

1,00 €

SR 310110006

10 309,65 €

1,00 €

SR 310100119

1 328,72 €

1,00 €

21

IVS REKON s.r.o., so sídlom Kopčianska 20, 851 01
SR 310090096
Bratislava, IČO: 35 739 126

1 025,78 €

1,00 €

22

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

Co.KG,

SRN 340110003

1 140,00 €

1,00 €

23

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

Co.KG,

SRN 340110006

8 969,09 €

1,00 €

24

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

Co.KG,

SRN 340110008

15 210,00 €

1,00 €

25

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

Co.KG,

SRN 340110011

10 540,00 €

1,00 €

26

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

Co.KG,

SRN 340110017

2 980,00 €

1,00 €

27

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH
Anton-Zickmantel Strasse 50, 042 49 Leipizig, 60

Co.KG,

SRN 340110018

13 605,00 €

1,00 €

28

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
SR 310090140
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

90 654,38 €

1,00 €

29

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
SR 310090149
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

12 544,77 €

1,00 €

30

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
SR 310110019
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

23 717,04 €

1,00 €

31

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
SR 310110030
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

68 780,96 €

1,00 €

32

MA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Čmelíkova 13, 821
SR 310110125
03 Bratislava, IČO: 44 140 169

7 875,60 €

1,00 €

33

Marek Badžo
IČO: 43 421 482
(podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku SR 310080146
21.12.2016)

95,60 €

1,00 €

34

Milan Dzúrik - MDZ AUTODOPRAVA, miestom podnikania
SR 310110016
Tomčany 10209, 036 01 Martin, IČO: 33 575 339

90,00 €

1,00 €

35

Murka Karol - KARČI IČO: 11 780 142 (podnikateľský
SR 26135
subjekt ukončil podnikateľskú činnosť ku 2.8.2011)

828,75 €

1,00 €
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36

NEP Senec Gardens, s.r.o., so sídlom Košovská 36, 972
SR 310100133
17 Kanianka, IČO: 36 820 458

190,28 €

1,00 €

37

Obec Sklabiná, Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná

59 274,30 €

1,00 €

38

Pfeiffer GmbH, Altfrankener Strasse 2, 011 59 Dresden,
SRN 27064
140598102

19 346,90 €

1,00 €

39

Pfeiffer Zagreb, Subi Ceva 65/1, 10000 Zagreb, 53

HR 24040

4 429,99 €

1,00 €

40

Pfeiffer Zagreb, Subi Ceva 65/1, 10000 Zagreb, 53

HR 24049

3 861,35 €

1,00 €

41

Pfeiffer Zagreb, Subi Ceva 65/1, 10000 Zagreb, 53

HR 24050

5 969,59 €

1,00 €

42

Skanska SK a.s., so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava,
SK 310100130
IČO: 31 611 788

6 117,60 €

1,00 €

43

SUNNY RESIDENCE s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C,
SK 310100021
821 01 Bratislava, IČO: 44 095 872

1 071,00 €

1,00 €

44

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom
SK 310110141
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 724

2 580,90 €

1,00 €

45

TSS Pittel + Brausewetter s.r.o. IČO: 35 943 653 (súčasné
SK 310110057
obchodné meno Pittel + Brausewetter s.r.o.)

1 784,02 €

1,00 €

46

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
SK 310110166
Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36 672m 084

88 774,50 €

1,00 €

47

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 SK 310110164
949

7 152,65 €

1,00 €

48

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110019
17 947

20,00 €

1,00 €

49

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110013
17 947

11 198,00 €

1,00 €

50

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110015
17 947

122,22 €

1,00 €

51

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110016
17 947

209,52 €

1,00 €

52

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110010
17 947

14 046,00 €

1,00 €

53

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110012
17 947

4 246,00 €

1,00 €

54

Zepris s.r.o., Mezi vodami 639/27, 14320 Praha 4, IČO: 251
ČR 340110009
17 947

181,60 €

1,00 €

SR 310110017

Pohľadávky - zádržné
Por.
Dlžník
č.

Štát

Pôvodná
celková
Právny dôvod vzniku
Celková suma/súpisová
suma/súpisová hodnota (aj
pohľadávky/ FA č.
hodnota (aj mena)
mena)
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55

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310100127
Žilina, IČO: 31617794

50,18 €

1,00 €

56

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310100132
Žilina, IČO: 31617794

1 337,21 €

1,00 €

57

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110004
Žilina, IČO: 31617794

3 691,53 €

1,00 €

58

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110025
Žilina, IČO: 31617794

9 513,71 €

1,00 €

59

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110073
Žilina, IČO: 31617794

1 941,03 €

1,00 €

60

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110052
Žilina, IČO: 31617794

5 217,30 €

1,00 €

61

BCI, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01
SK 310110053
Žilina, IČO: 31617794

748,15 €

1,00 €

62

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110054
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

1 883,70 €

1,00 €

63

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110066
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

2 514,97 €

1,00 €

64

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110097
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

2 066,24 €

1,00 €

65

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110137
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

2 705,90 €

1,00 €

66

Benuga Slovakia, s.r.o., so sídlom Opletalova
SK 310110136
90, 841 07 Bratislava, IČO: 36 663 875

364,55 €

1,00 €

67

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 SK 310110055
850 370

10 359,27 €

1,00 €

68

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so
sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 SK 310110070
850 370

12 328,93 €

1,00 €

69

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, SK 310100017
IČO: 35 740 655

2 301,80 €

1,00 €

70

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, SK 310100038
IČO: 35 740 655

1 145,91 €

1,00 €

71

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, SK 310100049
IČO: 35 740 655

13,28 €

1,00 €

4 099,35 €

1,00 €

72

Eiffage Construction Slovenská republika,
s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, SK 310090134
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4 099,35 €

1,00 €

73

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s.r.o., so
sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: SK 310110071
31 381 120

451,00 €

1,00 €

74

ICT ISTROCONTI, a.s., so sídlom Ventúrska 18,
SK 310110024
811 01 Bratislava, IČO: 00 685 321

352,85 €

1,00 €

75

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100034
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

4 332,98 €

1,00 €

76

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100027
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

8 717,25 €

1,00 €

77

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100020
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

13 774,48 €

1,00 €

78

Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, 821
SK 310100050
05 Bratislava, IČO: 43 898 190

17 500,00 €

1,00 €

79

MA
DEVELOPMENT,
s.r.o.,
so
sídlom
Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava, IČO: 44 140 SK 310110019
169

2 156,10 €

1,00 €

80

MA
DEVELOPMENT,
s.r.o.,
so
sídlom
Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava, IČO: 44 140 SK 310110030
169

6 252,82 €

1,00 €

81

MA
DEVELOPMENT,
s.r.o.,
so
sídlom
Čmelíkova 13, 821 03 Bratislava, IČO: 44 140 SK 310110125
169

715,96 €

1,00 €

82

Obec Sklabiná, Sklabiná 211, 991 05 Sklabiná

SK 310110017

2 577,14 €

1,00 €

83

Skanska SK a.s., so sídlom Krajná 29, 821 04
SK 310100035
Bratislava, IČO: 31 611 788

3 171,64 €

1,00 €

84

Skanska SK a.s., so sídlom Krajná 29, 821 04
SK 310110117
Bratislava, IČO: 31 611 788

2 111,04 €

1,00 €

85

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110106
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

5 949,69 €

1,00 €

86

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110089
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

1 805,62 €

1,00 €

87

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110158
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

4 868,36 €

1,00 €

88

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310120001
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

1 148,44 €

1,00 €

89

Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské
SK 310110127
nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052

6 030,60 €

1,00 €

90

SOPRA MINERGO, s.r.o., so sídlom Ventúrska
SK 310090094
18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 842 211

496,31 €

1,00 €

91

SOPRA MINERGO, s.r.o., so sídlom Ventúrska
SK 310100109
18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 842 211

158,73 €

1,00 €
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(ďalej spolu pohľadávky uvedené vyššie pod por. č. 1 až por. č. 91. ako „Predmet speňaženia“).
Dňa 19.04.2017 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu
speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok uvedených
pod por. č. 1 až por. č. 91 tvoriacich Predmet speňaženia, táto už nebude predmetom speňaženia v ponukovom
konaní, resp. nebude predmetom speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok uvedených pod por. č. 1 až por. č. 91 tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené
pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi
najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže
z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť veriteľskému výboru na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania 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 odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania sa
rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK87 1111 0000 0014 2811 8004,
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).
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 veriteľskému výboru víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Veriteľský výbor 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 márne uplynie,
má sa za to, že veriteľský výbor predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky veriteľským výborom je správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli veriteľský výbor, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto 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 Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 07.08.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – ZEPRIS s.r.o. – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

K018891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť 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, správca úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Environmentálny fond

Sídlo:

Martinská 49, 820 15 Bratislava 125
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30 796 491

Celková suma prihlásených pohľadávok
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

6.457,20 €
4
21.07.2017
Neuplatnené
756-759
24.07.2017

V Bratislave, dňa 24.07.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K018892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bulavčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Reca 24, 925 26 Reca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/28/2017 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/28/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, správca úpadcu Michal Bulavčiak, nar.
31.08.1950, trvale bytom Reca 24, 925 26 Reca, v konkurze vyhlásenom uznesením Okresného súdu Bratislava I
č.k. 37OdK/28/2017, zo dňa 27.06.2007, právoplatným dňa 08.07.2017, oznamujem, že do správcovského spisu sp.
zn. 37OdK/28/2017 S180 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň od 10:00 hod do 15:00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo
emailom na adrese: vodova@akvodova.sk, alebo telefonicky na tel.č.: +421905400989.
V Bratislave dňa, 10.07.2017
JUDr. Eva Vodová, správca

K018893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Gálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3038/1, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/22/2017 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/22/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, správca úpadcu Ondrej Gálik, nar.
18.03.1979, trvale bytom Jasovská 3038/1, 851 07 Bratislava, v konkurze vyhlásenom uznesením Okresného súdu
Bratislava I č.k. 8OdK/22/2017-17, zo dňa 03.07.2017, právoplatným dňa 21.07.2017, oznamujem, že do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava I č.k. 8OdK/22/2017-17, zo dňa 03.07.2017, právoplatným dňa 21.07.2017, oznamujem, že do
správcovského spisu sp. zn. 8OdK/22/2017 S180 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň
od 10:00 hod do 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo emailom na adrese: vodova@akvodova.sk, alebo telefonicky na tel.č.: +421905400989.
V Bratislave dňa, 24.07.2017
JUDr. Eva Vodová, správca

K018894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnold Hegyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará ulica 346/36, 930 01 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 178 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/2/2017 S 1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Arnold Hegyi, IČO: 46 178 970, Stará ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál ,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Vajslova
11, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K018895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Musil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 5, 908 51 Holič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/21/2017 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/21/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Ing. Vladimír Musil, sídlom Bratislavská 5, 908 51 Holič, nar. 14.04.1956,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Vajslova
11, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.
JUDr. Miroslav Michalička, správca
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K018896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Krajíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova Ves 74, 908 44 Petrova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2017S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Miroslav Krajíček , Petrova Ves 74 , 908 44 Petrova Ves, nar.27.08.1945. Do súpisu
úpadcu bol zapísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu:
Iná majetková hodnota
podľa ust. § 76 ZKR a § 38 písm. h) vyhl. č. 665/2005 Z. z.
Číslo súp.
Zložky

Názov

Popis

Mena Deň zápisu Súpisová hodnota v €

1

Hotovosť

Dôvod zapísania majetku: §67 ods. 1 pís. a) ZKR

EUR 7.6.2017

2

Okresný súd Trnava,
Hlavná 49, Trnava

Nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu

EUR

18.7.2017

1 660,00 €

468,97 €

V Hlohovci dňa 19.7.2017 ,správca úpadcu

K018897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kitta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Františkánska 7403 / 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

peňažná pohľadávka - príjem zo
závislej činnosti úpadcu za obdobie
403.20
máj 2017 vo výške postihnutia
exekúciou

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

peňažná pohľadávka - príjem zo
závislej činnosti úpadcu za obdobie
380.82
máj 2017 vo výške postihnutia
exekúciou

380.82

Speňažený

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

peňažná pohľadávka - príjem zo
závislej činnosti úpadcu za obdobie
394.82
apríl 2017 vo výške postihnutia
exekúciou

394.82

Speňažený

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

príjem zo závislej činnosti úpadcu
za obdobie marec 2017 vo výške
postihnutia exekúciou

311.00

Speňažený

Nie

311.00

Nie
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K018898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/23/2017 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/23/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Martin Molnár, nar.: 03.11.1983, bytom Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36Odk/23/2017, týmto v zmysle ust. §
85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu
vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, v pracovných
dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom
objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com

K018899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gorolová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliana 12, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/25/2017 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/25/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Ľubica Gorolová, nar.: 16.02.1970, bytom Generála Goliana 12,
917 02 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36Odk/25/2017, týmto
v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského
spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po
telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com

K018900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pažiti 712, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/18/2017 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/18/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ľudovít Križan, nar. 05.08.1971, bytom Na pažiti 712, 908 41 Šaštín-Stráže,
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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ľudovít Križan, nar. 05.08.1971, bytom Na pažiti 712, 908 41 Šaštín-Stráže,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v
úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si
termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2)
5413 1276.
LexCreditor k.s.

K018901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pažiti 712, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/18/2017 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/18/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ľudovít Križan, nar. 05.08.1971, bytom Na pažiti 712, 908 41 Šaštín-Stráže, týmto
v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného
veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB
a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 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.
LexCreditor k.s.

K018902
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu- Tünde Hegyiová, nar.:
03.10.1983, bytom Stará Ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, č.k. 28Odk/7/2017-19 zo dňa 23.06.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 129/2017 zo dňa 07.07.2017.
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 Trnava, proc. no.
28Odk/7/2017-19 dated on 23.06.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets- Tünde
Hegyiová, born.: 03.10.1983, adress Stará Ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál and JUDr. Tibor Timár, registered
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Hegyiová, born.: 03.10.1983, adress Stará Ulica 346/36, 930 10 Dolný Štál and JUDr. Tibor Timár, registered
seat at Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 129/2017 dated on
07.07.2017.
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 „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie Štúrova 42, 927 01, 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 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.
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. Tibor Timár, Štúrova 42, 927 01 Šaľa, 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
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representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
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 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 administrator 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.
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.

K018903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/23/2017 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/23/2017
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- Martin Molnár, nar.:
03.11.1983, bytom Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, č.k. 36Odk/23/2017-15 zo dňa 11.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 42, 927 01
Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 138/2017 zo dňa
20.07.2017.
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 Trnava, proc. no.
36Odk/23/2017-15 dated on 11.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets- Martin
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36Odk/23/2017-15 dated on 11.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets- Martin
Molnár, born.: 03.11.1983, adress Bottova 1021/10, 927 01 Šaľa and JUDr. Tibor Timár, registered seat at
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 138/2017 dated on
20.07.2017.
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 „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie Štúrova 42, 927 01, 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 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.
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. Tibor Timár, Štúrova 42, 927 01 Šaľa, 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
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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.
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 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 administrator 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.
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.

K018904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laššan Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 778, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca úpadcu: Ľubomír Laššan, nar. 18.12.1985,
bytom 925 03 Horné Saliby 778, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00 hod. a od 13:00 hod. - do
14:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, alebo na tel.čísle: 033/5536212, emailom: office.tt@agnerpartners.sk.
V Trnave 24.07.2017
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Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K018905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laššan Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 778, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca úpadcu: Ľubomír Laššan, nar. 18.12.1985,
bytom 925 03 Horné Saliby 778, v súlade s ust. § 32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok
zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške 350,00 EUR možno skladať na bankový účet v Sberbank
Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 36222017, do poznámky uviesť „Ľubomír Laššan“.
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 Trnave 24.07.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K018906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gorolová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliana 12, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/25/2017 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/25/2017
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- Ľubica Gorolová, nar.:
16.02.1970, bytom Generála Goliana 12, 917 02 Trnava (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, č.k. 36Odk/25/2017-13 zo dňa 12.07.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 42,
927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 138/2017 zo dňa
20.07.2017.
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 Trnava, proc. no.
36Odk/25/2017-13 dated on 12.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets- Ľubica
Gorolová, born.: 16.02.1970, adress Generála Goliana 12, 917 02 Trnava and Mgr. Eva Timár Myjavcová,
registered seat at Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy
administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV
138/2017 dated on 20.07.2017.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie Štúrova 42, 927 01, 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 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.
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. Tibor Timár, Štúrova 42, 927 01 Šaľa, 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 administrator.
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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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 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 administrator 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.
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.

K018907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laššan Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 778, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/22/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/22/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register
claim. It is needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
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„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Ľubomír Laššan, nar.
18.12.1985, bytom 925 03 Horné Saliby 778, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Trnava, sp. zn . 36OdK/22/2017 zo dňa 11.07. 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 truste of
the Ľubomír Laššan, nar. 18.12.1985, 925 03 Horné Saliby 778, hereinafter only ,, the Bankrupt “, our duty is to
inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.36 OdK/22/2017 dated 11th of July 2017 bankruptcy
was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.07. 2017. Dňom 21. 07.
2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published on 20th of July 2017. Bankruptcy was declared on 21th of
July 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, 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. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10
BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu –Prvý správcovský dom, k.s. , so sídlom kancelárie
Nitrianska 5, 917 01 Trnava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Prvý správcovský dom, k.s.,
offices Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
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using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Nitra) Hlavná 49,
917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched;
he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to put together
was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej
stránke:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz a restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk a musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice.gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
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reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which extent , or
possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.mája 2000.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

V Trnave, 24.07.2017
Prvý správcovký dom, k.s.
správca úpadcu /truste of the bankrupt
JUDr. Vojtech Agner, komplementár/ unlimited__

K018908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Belčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalská 496, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/16/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/16/2017
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

82

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Jozef Belčík, nar. 5.2.1950, bytom Šalská 496, 925 52 oznamujem
účastníkom konkurzu, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24,
917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné
sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K018909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSHALL REALITY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28R/2/2017 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca dlžníka v reštrukturalizácii: MARSHALL REALITY, s.r.o., Pekárska 14, 917 01
Trnava, IČO: 36 040 355, oznamujem veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30
hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K018910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSHALL REALITY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28R/2/2017 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28R/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca dlžníka v reštrukturalizácii: MARSHALL REALITY, s.r.o., Pekárska 14, 917 01
Trnava, IČO: 36 040 355, podľa ustanovenia § 126 zák.č. 7/2005 Z.z. zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať na adrese: Paulínska 24 v Trnave, 1. poschodie v kancelárii správcu dňa 11.9.2017 o 9.30 hod.
Prezentácia účastníkov sa uskutoční v čase od 9.00 hod do 9.30 hod. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad
totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením
na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Informácia o stave spoločnosti
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3. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver

K018911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LMV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orešianska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 254 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2016_S 1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu LMV, s.r.o., so sídlom Orešianska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 254 746,
oznamuje, že nasledovná pohľadávka doručená správcovi po základnej prihlasovacej lehote bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 168: veriteľ AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., IČO: 36 357 065, prihlásená suma:
1.326,40 EUR.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K018912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Rázusa 855 / 20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca úpadcu – Tibor Boroš, bytom: M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza, nar. 12. januára 1991,
týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava s prihlásenými sumami 29,06
eur a 41,86 eur (dátum prijatia prihlášky 19.7.2017) a doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom L3-2
a L3-3.
V Trenčíne 21.7.2017
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K018913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PH - ARMAT, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 23/22 / 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 014 583
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Mgr. Dušan Divko, M. B. A.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/9/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/9/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová
Výťažok zo
Majetok
Stav
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
tretej osoby

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

príjem z exekúcie JUDr. Stukovsky
70.00
VS 18012

Nie

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

nájom z prenájmu nebytového
priestoru úpadcu za časť mesiaca 174.19
05/2017

Nie

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

nájom za nebytový priestor
úpadcu za mesiac 06/2017

600.00

Nie

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

nájom za nebytový priestor
úpadcu za mesiac 07/2017

600.00

Nie

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

príjem z exekúcie JUDr. Stukovský
60.00
VS 18012

Nie

K018914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PH - ARMAT, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 23/22 / 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 014 583
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Mgr. Dušan Divko, M. B. A.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/9/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/9/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
Majetok
speňaženia Stav tretej Zabezpečenie
[EUR]
osoby

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Hrotový sústruh SU 18 RA, výr. TOS n.p. Trenčín 1000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Rovinná brúska BHP 20, výrobca PS, n.p. Pov.
Bystrica

1000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Frézka FH 3H, výr. TOS, n.p. Olomouc

1000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Frézka 2A, 430, výr. ZSSR

1000.00

Áno (2)

Oddelená
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Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Frézka 6 P 80, výr. ZSSR

1000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Ručné jednopákové nožnice

100.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Elektrická rámová píla KFD 250

250.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Nákladné vozidlo, RENAULT MASCOTT 120.65
DXI, ZA 623CG, VIN:VF654ANA000006836,
modréj farby, valník

2000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI, ZA 374DV,
VINWDF63809413511907, biela farba, skriňové

5000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

FIAT DOBLO CARGO 1.6i, ZA 988BR,
VIN:ZFA22300005201584, modréj farby,
viacúčelové

2000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI, ZA 767FH,
VIN: WDF63970113440210, zelenej farby,
viacúčelové

10000.00

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Skladové zásoby vodoinštalačného a plynárskeho
príslušenstva - neoznačené, voľne rozložené po
regáloch, resp. nahádzané v krabiciach, hnuteľný
majetok úpadcu v počte 77262 kusov, ktorý je
20000.00
podrobne vyšpecifikovaný v účtovnej tabuľke
"153. Stva zásob sumárne v nadobúdacej cene
(prepočet k 1.3.2017)".

Áno (2)

Hnuteľná
vec

Oddelená
podstata
záložného
veriteľa VÚB,
a.s.

Motorový čln BAYLINER 265 SB, v.č.
USDA15SBF506, ev. č. SK-1-43780

Áno (2)

Pozemok

Oddelená
podstata
záložných
veriteľov v
poradí VÚB,
a.s., SR - DU
TN

parcela reg. KN C, parc. č. 1195, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 980 m2, ev. na LV č. 49000.00
3946, k.ú. Kubrá

Áno (24)

Pozemok

Oddelená
podstata
záložných
veriteľov v
poradí VÚB,
a.s., SR - DU
TN

parcela reg. KN C, parc. č. 1198/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 790 m2, ev. na LV
3846, k.ú. Kubra

39500.00

Áno (24)

Pozemok

Oddelená
podstata
záložných
veriteľov v
poradí VÚB,
a.s., SR - DU
TN

parcela reg. KN C, parc. č. 1198/7, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 219 m2, ev. na LV
3846, k.ú. Kubrá

10950.00

Áno (23)

parcela reg. KN C, parc. č. 1219/38, ostatné
plochy o výmere 435 m2, ev. na LV 3846, k.ú.
Kubrá

21750.00

Áno (23)

Pozemok

Oddelená
podstata
záložných
veriteľov v
poradí VÚB,

15000.00
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Kubrá

Pozemok

Oddelená
podstata
záložných
veriteľov v
poradí VÚB,
a.s., SR - DU
TN

parcela reg. KN C, parc. č. 1219/39, ostatné
plochy o výmere 32 m2, ev. na LV 3846, k.ú.
Kubrá

Stavba

Oddelená
podstata
záložných
veriteľov v
poradí VÚB,
a.s., SR - DU
TN

budova súp. č. 736, stojaca na parcele reg. KN C,
parc. č. 1195, zastavané plochy a nádvoria o
70606.10
výmere 980 m2, ev. na LV 3846, k.ú. Kubrá

1600.00

Áno (23)

Áno (23)

Oddelená
podstata
záložných
Peňažná
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi obch. spol.
veriteľov v
pohľadávka
Viess-Mont s.r.o. IČO 46222979
poradí VÚB,
a.s., HER STAV SK, s.r.o.

235124.95

Áno (5)

Oddelená
podstata
záložných
Peňažná
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi obch. spol.
veriteľov v
pohľadávka
Viess-Mont s.r.o. IČO 46222979
poradí VÚB,
a.s., HER STAV SK, s.r.o.

18727.12

Áno (5)

Oddelená
podstata
záložných
Peňažná
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi obch. spol.
veriteľov v
pohľadávka
Viess-Mont s.r.o. IČO 46222979
poradí VÚB,
a.s., HER STAV SK, s.r.o.

20769.68

Áno (5)

K018915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šulekova 877/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/4/2017 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd Trenčín, uznesením zo dňa 29.05.2017, sp. zn. 40OdK/4/2017,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.06.2017, pod OV č. 105/2017, č. zverejnenia K012232,
konkurz na dlžníka Marta Kollárová, rod. Roobová, nar. 14.05.1959, trvale bytom 971 01 Prievidza. Súčasne bol
ustanovený správca JUDr. Mária Bustinová, kancelária správcu: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, telefón
: +421 32 6552662, e-mail: judr.bustinova@gmail.com. Konkurz sa považuje za vyhlásený nasledujúcim dňom po
zverejnení v Obchodnom vestníku. Momentom vyhlásenia konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
I. Zvolanie prvej schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa (pondelok) 04.09.2017 o 10.00 hodine.
Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice.
Program rokovania :
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1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru (§ 37 odsek 1 ZKR), resp. voľba jedného zástupcu veriteľov

(§ 107 odsek 2 ZKR).

4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 odsek 1 ZKR)
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. V prípade, ak zástupca zastupuje veriteľa na schôdzi veriteľov, je potrebné, aby
plnomocenstvo obsahovalo plnú moc (originál, resp. overenú kópiu) aj na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi
veriteľov. V prípade zamestnanca, ktorý zastupuje na schôdzi veriteľov svojho zamestnávateľa ako veriteľa, je
potrebné predložiť zo strany zamestnanca príslušné poverenie (originál, resp. overenú kópiu). Pri prezentácii je
potrebné, aby sa veritelia, príp. zástupcovia preukázali dokladom totožnosti.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K018916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jágriková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná - Rozkvet 2033/69-17, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/21/2017 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/21/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd Trenčín, uznesením zo dňa 08.06.2017, č.k. 40OdK/21/2017-19-,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.06.2017, pod OV č. 115/2017, č. zverejnenia K013601,
konkurz na dlžníka Jarmila Jágriková, nar. 07.09.1966, trvale bytom Rozkvet 2033/69-17, 017 01 Považská
Bystrica. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Mária Bustinová, kancelária správcu: Ľ. Štúra 330/5, 914 51
Trenčianske Teplice, telefón : +421 32 6552662, e-mail: judr.bustinova@gmail.com. Konkurz sa považuje za
vyhlásený nasledujúcim dňom po zverejnení v Obchodnom vestníku. Momentom vyhlásenia konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom.
I. Zvolanie prvej schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa (pondelok) 18.09.2017 o 10.00 hodine.
Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice.
Program rokovania :
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru (§ 37 odsek 1 ZKR), resp. voľba jedného zástupcu veriteľov

(§ 107 odsek 2 ZKR).

4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 odsek 1 ZKR)
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5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. V prípade, ak zástupca zastupuje veriteľa na schôdzi veriteľov, je potrebné, aby
plnomocenstvo obsahovalo plnú moc (originál, resp. overenú kópiu) aj na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi
veriteľov. V prípade zamestnanca, ktorý zastupuje na schôdzi veriteľov svojho zamestnávateľa ako veriteľa, je
potrebné predložiť zo strany zamestnanca príslušné poverenie (originál, resp. overenú kópiu). Pri prezentácii je
potrebné, aby sa veritelia, príp. zástupcovia preukázali dokladom totožnosti.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K018917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bezáková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/42/2017 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/42/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd Trenčín, uznesením zo dňa 26.06.2017, č.k. 22OdK/42/2017-19-,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.06.2017, pod OV č. 125/2017, č. zverejnenia K015201,
konkurz na dlžníka Petra Bezáková, nar. 22.11.1977, bytom 971 01 Prievidza. Súčasne bol ustanovený správca
JUDr. Mária Bustinová, kancelária správcu: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, telefón : +421 32 6552662,
e-mail: judr.bustinova@gmail.com. Konkurz sa považuje za vyhlásený nasledujúcim dňom po zverejnení
v Obchodnom vestníku. Momentom vyhlásenia konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
I. Zvolanie prvej schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa (pondelok) 29.09.2017 o 10.00 hodine.
Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice.
Program rokovania :
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru (§ 37 odsek 1 ZKR), resp. voľba jedného zástupcu veriteľov

(§ 107 odsek 2 ZKR).

4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 odsek 1 ZKR)
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. V prípade, ak zástupca zastupuje veriteľa na schôdzi veriteľov, je potrebné, aby
plnomocenstvo obsahovalo plnú moc (originál, resp. overenú kópiu) aj na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi
veriteľov. V prípade zamestnanca, ktorý zastupuje na schôdzi veriteľov svojho zamestnávateľa ako veriteľa, je
potrebné predložiť zo strany zamestnanca príslušné poverenie (originál, resp. overenú kópiu). Pri prezentácii je
potrebné, aby sa veritelia, príp. zástupcovia preukázali dokladom totožnosti.
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JUDr. Mária Bustinová, správca

K018918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošianska cesta 550, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/71/2017 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/71/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Ivan Košík, rod. Košík, nar.04.04.1979, bytom Bošianska cesta 550, 956 33 Chynorany,
na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Trenčín, zo dňa 21.07.2017, spis. zn. 40OdK/71/2017-25
vyhlásený konkurz, 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 – JUDr. Bohuslav
Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00
do 15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K018919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošianska cesta 550, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/71/2017 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/71/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v Fio banke,
a.s., č.ú.: SK47 8330 0000 0055 5706 7555. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K018920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Continental Building a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 410 376
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2016 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu Euro Continental Building a.s. v konkurze, sídlo: Zamarovská 37/200,
911 05 Trenčín, IČO: 46 410 376 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného
konania úpadcu doručená prihláška pohľadávky a následne bola pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: DOBZEP, s.r.o.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 14.966,40 EUR

K018921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masničáková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 940/47, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/33/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/33/2017
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 12.04.2017, ktorý tvoril súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 24.07.2017 , dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Gabriela Masničáková, nar.
14.07.1975, bytom Lánska 940/47, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika z r u š u j e.
JUDr. Danica Birošová, správca

K018922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andreas Muňoz ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račice 278, 972 22 Nitrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/7/2017 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/7/2017
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40OdK/7/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Andreas Muňoz,
nar. 03.10.1978, trvale bytom Račice 278, 972 22 Nitrica oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, bola dňa 24.07.2017 doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s por.
č. 1 (1 – 2), s celkovou sumou 972,36 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K018923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faturíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

V konkurznej veci úpadkyne Katarína Faturíková, nar. 23.07.1974, bytom Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša, ktorá
je vedená na Okresnom súde Trenčín pod spis. zn. 38K/53/2016, bol v Obchodnom vestníku č. 244/2016 zo dňa
21.12.2016 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, do ktorého súpisu bol okrem iného zaradený aj nasledovný
majetok úpadkyne:
Por. č. 2: Pozemok - CKN parcela č. 738 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2, zápis na liste vlastníctva
č. 859 pre katastrálne územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov, mena: EUR, spoluvlastnícky podiel: 1/2,
súpisová hodnota majetku: 8.500,- eur
Por. č. 3: Stavba - rodinný dom súpisné č. 328, postavený na parcele č. 738, zápis na liste vlastníctva č. 859 pre
katastrálne územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov, mena: EUR, spoluvlastnícky podiel: 1/2, súpisová hodnota
majetku: 55.000,- eur
Týmto oznamujem, že vyššie uvedené súpisové zložky majetku preraďujem do oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 (zabezpečená pohľadávka por. č.
11).
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K018924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faturíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
Bratislava, IČO: 00 151 653 (zabezpečená pohľadávka por. č. 11):
Por. č. 4: Pozemok - CKN parcela č. 738 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m2, zápis na liste vlastníctva
č. 859 pre katastrálne územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov, mena: EUR, spoluvlastnícky podiel: 1/2, vlastník:
Miroslav Faturík, nar. 23.07.1974, bytom Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša, dôvod zápisu: majetok zabezpečujúci
záväzky úpadcu (§ 67 ods. 1 písm. c) a § 79 ods. 1 ZKR), súpisová hodnota majetku: 8.500,- eur
Por. č. 5: Stavba - rodinný dom súpisné č. 328, postavený na parcele č. 738, zápis na liste vlastníctva č. 859 pre
katastrálne územie Beluša, obec Beluša, okres Púchov, mena: EUR, spoluvlastnícky podiel: 1/2, vlastník: Miroslav
Faturík, nar. 23.07.1974, bytom Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša, dôvod zápisu: majetok zabezpečujúci záväzky
úpadcu (§ 67 ods. 1 písm. c) a § 79 ods. 1 ZKR), súpisová hodnota majetku: 55.000,- eur
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K018925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkra 1840, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/27/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/27/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Andrej Gaži, nar.
04.07.1973, bytom J. Wolkra 1840, 955 01 Topoľčany, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom:
Námestie slobody 12, Bratislava, IČO: 30 798 841 (ďalej ako "dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31OdK/27/2017 - 14 zo dňa 13.07.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 138/2017, dňa 20.07.2017, pod zn. K017804, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovený
JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt Andrej
Gaži, born on 04.07.1973, resided: J. Wolkra 1840, 955 01 Topoľčany, represented in the proceeding by Centrum
právnej pomoci, with its seat: Námestie slobody 12, Bratislava, ID. No. 30 798 841 (hereinafter as "bankrupt") is
our responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No. 31OdK/27/2017 - 14 dated 14th
July 2017, which was published in the Commercial bulletin No. 138/2017 from 20.07.2017 under the No. K017804,
where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marián Dobiš,
Sládkovičova 1, 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.

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

94

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

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 . 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. Marián Dobiš, správca/trustee

K018926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAFI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 939 559
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2014 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Okresný súd Nitra
32K/58/2014
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj podniku
ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 46 772 910, ako správca úpadcu SAFI s.r.o.,
sídlo: Malá Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 35 939 559, č.k. 32K/58/2014 v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu udeleným dňa 16.06.2017 – vyhlasuje v zmysle ust. § 92 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
úpadcu – celý podnik úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu v zmysle zverejnenia v OV č. 121/2015 zo dňa
26.06.2015.
Každý záujemca si vyžiada od správcu výlučne mailom na: info@insolvency.sk zaslanie bližších informácií o
podniku, ktoré mu budú vo forme informačného memoranda zaslané na jeho mailovú adresu.

Pre prípad neúspešnosti 1. kola v každom ďalšom kole za najvyššie ponúknutú cenu, ktorá však
nesmie byť neprimeraná. Správca je oprávnený v ďalších kolách odmietnuť každú ponuku z dôvodu
neprimeranosti.

·

Podmienky verejného ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – SAFI s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom
hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia súťažného procesu v Obchodnom
vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na adresu kancelárie
správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
·

·
·

presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej
osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3
mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného
registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3
mesiace,
ponuku kúpnej ceny v EUR,,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.

Záujemcovia o kúpu podniku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo
výške najmenej 50% z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s. č. účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu najneskôr do 14:00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu.
V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového konania odmietne uzatvoriť zmluvu o predaji
podniku alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa zmluvy o predaji podniku, správca má právo zraziť zo zloženej
zábezpeky sumu 10% zábezpeky titulom zmluvnej pokuty, ako paušalizovanú náhradu nákladov. Zábezpeku
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

96

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

zábezpeky sumu 10% zábezpeky titulom zmluvnej pokuty, ako paušalizovanú náhradu nákladov. Zábezpeku
zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet.
Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v
prípade podpisu zmluvy o predaji podniku. V prípade nezloženia zábezpeky na kúpnu cenu v stanovenej lehote,
nebude správca na doručenú ponuku záujemcu prihliadať.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku,
ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnej moci alebo splnomocnenia,
nebude obsahovať všetky údaje uvedené vyššie alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými predpismi
Slovenskej republiky, správca neprihliada.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica, ktorú správca doručí príslušnému
orgánu. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti podľa tohto pokynu a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa
uskutoční v lehote do 10 dní od otvorenia obálok.
Minimálna kúpna cena nie je obmedzená, avšak nesmie byť neprimeraná. Neprimeranosť ponuky bude posudzovať
príslušný orgán. Správca alebo príslušný orgán si vyhradzujú právo odmietnuť každú ponuku.
Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie
zostatku kúpnej ceny a uzavretie zmluvy o predaji podniku. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku.
Správca neručí za existenciu a vymožiteľnosť peňažných pohľadávok a iných majetkových práv tvoriacich
všeobecnú podstatu a súčasť podniku. Úspešný záujemca je povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu v lehote do
10 pracovných dní od oznámenia víťazstva úspešného záujemcu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na
účet správcu najneskôr v posledný deň 10 dňovej lehoty.
V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky cenové
ponuky, nemá záujemca, ktorý sa do verejného ponukového konania zapojil právo na náhradu škody ako ani
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K018927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkra 1840, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/27/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Andrej Gaži, nar. 04.07.1973, bytom J. Wolkra 1840, 955 01 Topoľčany, zastúpeného v konaní
Centrom právnej pomoci, sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, týmto oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 1, 949 01
Nitra, počas úradných hodín správcu, pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 915 342 848
alebo elektronicky na e-mailovej adrese office@ak-dobis.sk.
JUDr. Marián Dobiš, správca
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K018928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kronka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1976
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/33/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/33/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Róbert Kronka, nar.: 05.02.1976, bytom Jilemnického 4, 934
01 Levice oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu 31OdK/33/2017 S1644 v kancelárii správcu na Hollého 10, 949 01 Nitra, a to v úradných
hodinách každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 po predchádzajúcom e-mailovom
nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z Obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na zastupovanie),
resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
V Nitre, dňa 24.07.2017

K018929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kronka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1976
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/33/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/33/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000
29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Róbert Kronka, born on 5th of
Vám ako správca úpadcu: Róbert Kronka, nar.: 05.02.1976,
February 1976, residing at Jilemnického 4, 934 01 Levice, Slovak
bytom Jilemnického 4, 934 01 Levice, SR oznamujeme, že bol na
republic, hereby I inform you, that District Court in Nitra declared
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.
bankruptcy on bankrupt's property and appointed us as the trustee of the
31OdK/33/2017 zo dňa 14.07.2017 uverejnenom v Obchodnom
bankrupt by its resolution No. 31OdK/33/2017 dated 14th of July 2017
vestníku č. 139/2017 zo dňa 21.07.2017 vyhlásený konkurz úpadcu
and published in the Commercial bulletin No. 139/2017 dated 21st of July
a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
2017.
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
following after the day of the publication of the court's declaration in the
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje
Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom
court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
sec. 9 BRA).
The claim shall be filed by application except the claim against the
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou
in §
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR.
166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
pohľadávky.
as well.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná,
loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie
law is listed higher in order, had registered.
právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí
also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky
the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený
satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty,
assets, provided that the purpose to create such schedule was published
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
currency without reference exchange rate of European Central Bank or
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí
professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn't
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or seat
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí,
these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods.
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
1 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2
application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
This announcement applies to the creditors with domicile or registered
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
Nitra, 24.07.2017

Nitra, 24th of July 2017

K018930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Rubiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 9, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Jaroslav Rubiš, nar.
10.02.1973, bytom Bezručova 9, 940 02 Nové Zámky, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom:
Námestie slobody 12, Bratislava, IČO: 30 798 841 (ďalej ako "dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32OdK/30/2017 - 34 zo dňa 12.07.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 137/2017, dňa 19.07.2017, pod zn. K017608, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovený
JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1, 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
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eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR) Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Jaroslav Rubiš, born on 10.02.1973, resided: Bezručova 9, 940 02 Nové Zámky, represented in the proceeding by
Centrum právnej pomoci, with its seat: Námestie slobody 12, Bratislava, ID. No. 30 798 841 (hereinafter as
"bankrupt") is our responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No. 32OdK/30/2017 34 dated 13th July 2017, which was published in the Commercial bulletin No. 137/2017 from 19.07.2017 under the
No. K017608, where the court proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marián
Dobiš, Sládkovičova 1, 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
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are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the
type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the claim is
divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the application by
the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the
amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate
determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia.
If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European Central
Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator in
writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured
creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The order shall
be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Marián Dobiš, správca/trustee

K018931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Rubiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 9, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Jaroslav Rubiš, nar. 10.02.1973, bytom Bezručova 9, 940 02 Nové Zámky, zastúpeného v konaní
Centrom právnej pomoci, sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, týmto oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 1, 949 01
Nitra, počas úradných hodín správcu, pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 915 342 848
alebo elektronicky na e-mailovej adrese office@ak-dobis.sk.
JUDr. Marián Dobiš, správca
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K018932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alice Krempaská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majer Bé 479, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2017 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Ing. Alice Krempaská, dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
Bratislava
IČO: 35 724 803

P.č. Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

Celková prihlásená suma

1.

2514,46€ 0€

3709,28€

0€

371,90€

6 595,64€

2.

4954,20€ 0€

5748,89€

0€

840,87€

11543,96€

3.

2000,76€ 2692,57€ 3413,94€

0€

0€

8107,27€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 26 246,87 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Brza Ivan
Rozmarínova 6
Levice

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

1124,75€

Celková prihlásená suma
1124,75€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 1124,75 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K018934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

Okresný súd Nitra
31K/16/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Horniak Miroslav
Veľké Krškany 124
934 01 Krškany

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

1063,24€

Celková prihlásená suma
1063,24€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 1063,24 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K018935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Vetorová Mária
Zd. Nejedlého 71
Levice

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

908,95€

Celková prihlásená suma
908,95€

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 908,95 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K018936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Vicianová Jadwiga
Slovanská 39/5
Tlmače Rybník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Konkurzy a reštrukturalizácie
Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

452,27€

Deň vydania: 27.07.2017
Celková prihlásená suma
452,27€

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 452,27 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K018937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Horniaková Helena
Veľké Krškany 124
934 01 Krškany

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

406,44€

Celková prihlásená suma
406,44€

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 406,44 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2017

takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K018938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Szabó Gabriel
Nová 297
Mýtne Ludany

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

1309,71€

Celková prihlásená suma
1309,71€

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 1309,71 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Hruzová Eva
Konopná 3059/1
Levice

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

924,72€

Celková prihlásená suma
924,72€

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 924,72 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a zapísaní pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., dňa 21.07.2017 (t.j. po lehote) obdržal prihlášku
pohľadávky od veriteľa:
Prilinská Helena
Starý Hrádok 33
Starý Hrádok

P.č. Istina
1.

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

1614,31€

Celková prihlásená suma
1614,31€

Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 1614,31 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 21.07.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Péčová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlievarenská 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/48/2014 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/48/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že dňa 17.07.2017 t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie
prihlášok, bola do kancelárie správcu doručená prihláška:
Por. č. Prihlásené
v KZ
poradie

Veriteľ

BL Finance, s.r.o., IČO: 44 307 683,
Šoltésovej 14, Bratislava, Slovenská 52
republika

E

Istina

Úroky

Úroky
omeškanie

611,64 2 323,98
2 873,47 €
€
€

Poplatok
omeškanie

Náklady
uplatnenie

Spolu

122,33 €

272,46 €

6 203,88
€

Pohľadávky uvedené v prihláške boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K018942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zástupca veriteľov SKP schválil konečný rozvrh výťažku.

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom 951 52 Slepčany 9 (ďalej len „úpadca“) vedenej
pod spis. značkou správcovského spisu 31K/14/2016 S1409 správca v súlade s ust. §-u 101 ods.1 ZoKR
zverejňuje
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením č.k. 31K/14/2016-132 zo dňa 07.07.2016 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom 951 52 Slepčany 9 (ďalej len „úpadca“), o otvorení malého
konkurzu a ustanovení správcu: JUDr. Marek Ďuran, sídlo kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 134/2016 dňa 13.07.2016.
Uznesením č.k. 31K/14/2016-151 zo dňa 15.08.2016 Okresný súd Nitra opravil odôvodnenie uznesenia, ktorým
vyhlásil konkurz na úpadcu, nakoľko pôvodný text odôvodnenia nekorešpondoval s vecou. Predmetné uznesenie
bolo uverejnené v OV č. 161/2016 dňa 19.08.2016.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 7 veritelia. Žiaden veriteľ si neuplatnil
zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 2
nezabezpečení veritelia, ktorých zapísanie do zoznamu pohľadávok bolo zverejnené v OV č. 185/2016 dňa
27.09.2016 a v OV č. 64/2017 dňa 31.03.2017.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 120.064,62 EUR, ktoré boli
v plnom rozsahu zistené vo výške 120.064,62 EUR. Správca ani žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky
v zákonom stanovenej lehote v súlade s ust. §-u 32 ods. 6 ZoKR nepoprel prihlásené pohľadávky.
V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov konania.
III. Konkurzná podstata
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol správcom vyhotovený dňa 05.09.2016 a zverejnený v OV č. 173/2016
dňa 08.09.2016.
V súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR správca pravidelne aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty – dopĺňal ho
o nové súpisové zložky majetku, ktoré konkrétne predstavovali:
- 2 peňažné pohľadávky voči Sociálnej poisťovni z titulu deponovaných súm z exekučných konaní – zverejnené
v OV č. 180/2016 dňa 20.09.2016 a v OV č. 193/2016 dňa 07.10.2016;
- iné majetkové hodnoty – príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR. Tieto doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zverejnené
postupne v OV č. 192/2016 zo 06.10.2016, OV č. 213/2016 zo 07.11.2016, OV č. 233/2016 z 06.12.2016, OV č.
4/2017 z 05.01.2017, OV č. 25/2017 zo 06.02.2017, OV č. 45/2017 z 06.03.2017, OV č. 69/2017 z 07.04.2017, OV
č. 86/2017 z 05.05.2017, OV č. 107/2017 z 06.06.2017 a OV č. 129/2017 z 07.07.2017.
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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Do návrhu konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku
zaradených do všeobecnej podstaty.
IV. Správa a speňažovanie majetku
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, bol nezabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý počas
konkurzu v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZoKR vykonáva funkciu zástupcu veriteľov (zástupca veriteľov bol zvolený na
1.schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 13.10.2016).
V priebehu konkurzu správca otvoril konkurzný bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., v prospech ktorého boli
v zmysle ust. §-u 91 ods. 5 ZoKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku.
Správca v priebehu konkurzu zabezpečil peňažnú hotovosť úpadcu vo výške 1.800,- EUR, ktorá bola úpadcom
vložená na konkurzný bankový účet. Správca speňažil 2 peňažné pohľadávky voči Sociálnej poisťovni v celkovej
výške 1.592,24 EUR.
Úpadca je počas celého priebehu konkurzu poberateľom starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou
a počas celej doby trvania konkurzu sú v prospech konkurzného bankového účtu pripisované príjmy úpadcu
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR
a to v súhrnnej výške 3.031,20 EUR.
Slovenská konsolidačná, a.s. ako príslušný orgán – zástupca veriteľov listinou zo dňa 21.02.2017, doručenou do
kancelárie správcu dňa 27.02.2017 udelil správcovi súhlas s vylúčením 2 ks cenných papierov emitenta OTP
Banky Slovensko, a.s. v celkovej súpisovej hodnote 3,62 EUR zo súpisu majetku všeobecnej podstaty, nakoľko
náklady speňaženia majetku by prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia (zverejnené v OV č. 44/2017 dňa
03.03.2017). Správca v súlade s ust. §-u 81 ods. 2 ZoKR vylúčenie predmetného majetku bezodkladne zverejnil
v OV č. 51/2017 dňa 14.03.2017. Nakoľko o tento vylúčený majetok zo súpisu všeobecnej podstaty neprejavil do 60
dní od zverejnenia v OV záujem žiaden z veriteľov, v zmysle ust. §-u 81 ods. 5 ZoKR tento prestal podliehať
konkurzu.
V. Uspokojenie veriteľov
V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky je vo výške
120.064,62 EUR.
Správca dňa 24.05.2017 v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 101/2017 zo dňa 29.05.2017).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od
zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami
(podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe):
·
·
·

zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu v celkovej výške 1.800,00 EUR;
speňaženie 2 peňažných pohľadávok voči Sociálnej poisťovni z titulu deponovaných súm z exekučných
konaní v súlade s ust. §-u 48 ZoKR spolu vo výške 1.592,24 EUR;
časť príjmov úpadcu v zmysle ust. §-u 72 ods.2 ZoKR v celkovej výške 3.031,20 EUR;

Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 6.423,44 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
(podrobnejšie v Tab. č. 2 v prílohe) a sú tvorené najmä týmito zložkami:
·
·
·
·
·
·

časť paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie do konania 1. schôdze veriteľov vo výške 495,23 EUR;
náklady speňaženia majetku všeobecnej podstaty vo výške 4,95 EUR;
náklady spojené s vedením konkurzného konania (poštovné, kancelárske potreby, administratívne,
kancelárske práce a služby, bankové poplatky) v súhrnnej výške 2.219,13 EUR;
predpokladané náklady rozvrhu vo výške 10,00 EUR;
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 12,50 EUR (0,2% x 6.423,44 € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. d) Zák.
71/1992 Z.z. – podrobnejšie v Tab.č.4 v prílohe)
odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v súhrnnej výške 666,25 EUR (v
zmysle ust. §-u 20 a §-u 10 Vyhlášky 665/2005 Z.z. – podrobnejšie aj v Tab.č.5 v prílohe)

Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 3.408,06 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
·
·
·

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty ................ 6.423,44 EUR
Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate ................................................ 3.408,06 EUR
Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom úpadcu ........................ 3.015,38 EUR

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:

Veriteľ

Por.
pohľadávky
Zozname
pohľadávok

Allianz
Slovenská
1
poisťovňa, a.s.
EOS KSI Slovensko,
2
s.r.o.
Poľnohospodárske
3
družstvo Okoč-Sokolec
Poľnohospodárske
4
družstvo Okoč-Sokolec
Poľnohospodárske
5
družstvo Okoč-Sokolec
Poľnohospodárske
6
družstvo Okoč-Sokolec
Poľnohospodárske
7
družstvo Okoč-Sokolec
Slovenská
kancelária
8
poisťovateľov
Slovenská konsolidačná,
9
a.s.
Slovenská konsolidačná,
10
a.s.
Slovenská konsolidačná,
11
a.s.
Slovenská konsolidačná,
12
a.s.
Slovenská konsolidačná,
13
a.s.
Slovenská konsolidačná,
14
a.s.
Slovenská konsolidačná,
15
a.s.
Slovenská konsolidačná,
16
a.s.
Slovenská konsolidačná,
17
a.s.
Slovenská konsolidačná,
18
a.s.
Slovenská konsolidačná,
19

číslo
Celková
v
prihlásená
pohľadávka

Zistená
pohľadávka
veriteľa

Nárok
na
Zostáva
Suma
uspokojenie
zo
neuspokojená
uspokojenia
všeobecnej podstaty
suma

216,55 €

216,55 €

216,55 €

5,44 €

5 911,94 €

5 911,94 €

5 911,94 €

148,48 €

2 021,51 €

2 021,51 €

2 021,51 €

50,77 €

3 400,15 €

3 400,15 €

3 400,15 €

85,39 €

4 361,68 €

4 361,68 €

4 361,68 €

109,54 €

489,11 €

489,11 €

489,11 €

12,28 €

16,60 €

16,60 €

16,60 €

0,42 €

13 499,48 €

13 499,48 €

13 499,48 €

339,03 €

1 778,52 €

1 778,52 €

1 778,52 €

44,67 €

1 538,30 €

1 538,30 €

1 538,30 €

38,63 €

133,37 €

133,37 €

133,37 €

3,35 €

321,89 €

321,89 €

321,89 €

8,08 €

505,52 €

505,52 €

505,52 €

12,70 €

6,73 €

6,73 €

6,73 €

0,17 €

13 233,02 €

13 233,02 €

13 233,02 €

332,34 €

582,18 €

582,18 €

582,18 €

14,62 €

3 208,55 €

3 208,55 €

3 208,55 €

80,58 €

12 376,55 €

12 376,55 €

12 376,55 €

310,83 €

265,55 €

265,55 €

265,55 €

6,67 €

211,11 €
5
763,46 €
1
970,74 €
3
314,76 €
4
252,14 €
476,83 €
16,18 €
13
160,45 €
1
733,85 €
1
499,67 €
130,02 €
313,81 €
492,82 €
6,56 €
12
900,68 €
567,56 €
3
127,97 €
12
065,72 €
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Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.
Slovenská

konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
konsolidačná,
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19

265,55 €

265,55 €

265,55 €

6,67 €

20

159,06 €

159,06 €

159,06 €

3,99 €

21

595,33 €

595,33 €

595,33 €

14,95 €

22

28,54 €

28,54 €

28,54 €

0,72 €

23

885,94 €

885,94 €

885,94 €

22,25 €

24

2 516,29 €

2 516,29 €

2 516,29 €

63,20 €

25

187,47 €

187,47 €

187,47 €

4,71 €

26

5 783,44 €

5 783,44 €

5 783,44 €

145,25 €

27

1 188,47 €

1 188,47 €

1 188,47 €

29,85 €

28

573,19 €

573,19 €

573,19 €

14,40 €

29

11 861,31 €

11 861,31 €

11 861,31 €

297,89 €

30

34,65 €

34,65 €

34,65 €

0,87 €

31

122,68 €

122,68 €

122,68 €

3,08 €

32

94,93 €

94,93 €

94,93 €

2,38 €

33

104,22 €

104,22 €

104,22 €

2,62 €

34

111,33 €

111,33 €

111,33 €

2,80 €

35

65,72 €

65,72 €

65,72 €

1,65 €

36

108,21 €

108,21 €

108,21 €

2,72 €

37

382,26 €

382,26 €

382,26 €

9,60 €

38

125,57 €

125,57 €

125,57 €

3,15 €

39

144,59 €

144,59 €

144,59 €

3,63 €

40

90,08 €

90,08 €

90,08 €

2,26 €

41

77,27 €

77,27 €

77,27 €

1,94 €

42

46,37 €

46,37 €

46,37 €

1,16 €

43

110,33 €

110,33 €

110,33 €

2,77 €

44

89,55 €

89,55 €

89,55 €

2,25 €

45

111,92 €

111,92 €

111,92 €

2,81 €

46

70,80 €

70,80 €

70,80 €

1,78 €

47

235,24 €

235,24 €

235,24 €

5,91 €

48

61,04 €

61,04 €

61,04 €

1,53 €

49

54,17 €

54,17 €

54,17 €

1,36 €

50

51,38 €

51,38 €

51,38 €

1,29 €

51

21,21 €

21,21 €

21,21 €

0,53 €

52

54,17 €

54,17 €

54,17 €

1,36 €

53

231,59 €

231,59 €

231,59 €

5,82 €

54

1 554,00 €

1 554,00 €

1 554,00 €

39,03 €

55

47,23 €

47,23 €

47,23 €

1,19 €

56

127,40 €

127,40 €

127,40 €

3,20 €

258,88 €
155,07 €
580,38 €
27,82 €
863,69 €
2
453,09 €
182,76 €
5
638,19 €
1
158,62 €
558,79 €
11
563,42 €
33,78 €
119,60 €
92,55 €
101,60 €
108,53 €
64,07 €
105,49 €
372,66 €
122,42 €
140,96 €
87,82 €
75,33 €
45,21 €
107,56 €
87,30 €
109,11 €
69,02 €
229,33 €
59,51 €
52,81 €
50,09 €
20,68 €
52,81 €
225,77 €
1
514,97 €
46,04 €
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Slovenská konsolidačná,
56
a.s.
Slovenská konsolidačná,
57
a.s.
Slovenská konsolidačná,
58
a.s.
Slovenská konsolidačná,
59
a.s.
Slovenská konsolidačná,
60
a.s.
Slovenská konsolidačná,
61
a.s.
Slovenská konsolidačná,
62
a.s.
Slovenská konsolidačná,
63
a.s.
Slovenská konsolidačná,
64
a.s.
Slovenská konsolidačná,
65
a.s.
SR - Krajský súd v
66
Bratislave
Sociálna poisťovňa so
67
sídlom v BA
EOS KSI Slovensko,
68
s.r.o.
Slovenská konsolidačná,
69
a.s.
SPOLU
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127,40 €

127,40 €

127,40 €

3,20 €

5 940,70 €

5 940,70 €

5 940,70 €

149,20 €

1 540,10 €

1 540,10 €

1 540,10 €

38,68 €

439,58 €

439,58 €

439,58 €

11,04 €

446,98 €

446,98 €

446,98 €

11,23 €

1 643,69 €

1 643,69 €

1 643,69 €

41,28 €

285,46 €

285,46 €

285,46 €

7,17 €

189,20 €

189,20 €

189,20 €

4,75 €

959,96 €

959,96 €

959,96 €

24,11 €

371,77 €

371,77 €

371,77 €

9,34 €

400,31 €

400,31 €

400,31 €

10,05 €

1 246,36 €

1 246,36 €

1 246,36 €

31,30 €

14 551,64 €

14 551,64 €

14 551,64 €

365,46 €

74,72 €

74,72 €

74,72 €

1,88 €

120 064,62 €

120 064,62 €

120 064,62 €

124,20 €
5
791,50 €
1
501,42 €
428,54 €
435,75 €
1
602,41 €
278,29 €
184,45 €
935,85 €
362,43 €
390,26 €
1
215,06 €
14
186,19 €
72,85 €

3 015,38 €

117 049,24 €

Súhrnný prehľad uspokojenia jednotlivých veriteľov z konečného rozvrhu výťažku:
Veriteľ
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Slovenská kancelária poisťovateľov
Slovenská konsolidačná, a.s.
SR – Krajský súd v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
SPOLU

IČO
00 151 700
35 724 803
00 191 621
36 062 235
35 776 005
215 759
30 807 484

Uspokojenie z rozvrhu
5,44 EUR
513,94 EUR
258,40 EUR
339,03 EUR
1.857,22 EUR
10,05 EUR
31,30 EUR
3.015,38 EUR

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 2,51 % prihlásenej a zistenej sumy.
C. ZÁVER
V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v OV doručil príslušnému orgánu - nezabezpečenému
veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZoKR vykonáva funkciu zástupcu
veriteľov.
Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, správca zdvorilo žiada zástupcu veriteľov o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v OV,
prípadne o uplatnenie odôvodnených námietok proti nemu v tej istej lehote zaslaných na adresu správcu úpadcu.
(Prílohy k nahliadnutiu sú veriteľom k dispozícii v sídle kancelárie správcu.)
JUDr. Marek Ďuran, správca

K018944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 9
iná majetková hodnota
zostatková suma
59,30 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 59,30 EUR
deň zapísania majetku
30.05.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 10
iná majetková hodnota
zostatková suma
59,30 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 59,30 EUR
deň zapísania majetku
30.06.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K018945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoóšová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 16, 940 01 Nové Zámky 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Anita Šoóšová,
nar.: 14.09.1973, bytom Zdravotnícka 16, 940 01 Nové Zámky v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Nitre, dňa 21.07.2017
LawService Recovery k.s., správca

K018946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švihelová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 147, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2014 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca úpadcu: Monika Švihelová, nar. 14.02.1975, bytom 951 03 Čeladice 147, v zast. Tomasz
Żegliński, nar. 02.06.1983, Zielona 5, Oleśnica 56-400, Poľská republika, sp. zn.: 32K/47/2014, v zmysle § 96 ods. 2
ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na prepísanom 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Leviciach dňa 24.07.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemečková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 37, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, dlžníka Anna Nemečková, nar. 21.07.1947, trvalo bytom Zlaté Moravce, Tajovského č. 37, v
zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení
s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných
dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.
K018948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemečková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 37, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2017 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca majetku dlžníka Anna
Nemečková, nar. 21.07.1947, trvale bytom Zlaté Moravce, Tajovského č. 37( ďalej len „Dlžník“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32OdK/37/2017-27 zo dňa 18.07.2017 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 základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová,
správca, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku
aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32OdK/37/2017. Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak veriteľ doručí správcovi 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
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. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a
datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. According to the Direction of the European Council
No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor Anna Nemečková, born
21.07.1947, adress Zlaté Moravce, Tajovského č. 37 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated
to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32OdK/37/2017-27 dated on
18.07.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. The bankruptcy procedure was
declared as of date when this resolution of the District Court was published in Obchodný vestník.
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: JUDr.
Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge
their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to
the No. 32OdK/37/2017. 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 registration has to provide information about the
other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled
in a special registration form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the
application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within the
primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28,
section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28,
section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object
to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. 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. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor. JUDr. Ľubomíra
Beňová, trustee of the bankrupt.
K018949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šroner Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajka nad Žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1959

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota v €

Peňažná hotovosť úpadcu

1 660,00 €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

Hnuteľné veci:

Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1

Osobné
motorové
vozidlo zn. Peugeot 1
406

Evidenčné
číslo

VF38ERHZF81196812 NR511EB

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

2000

1/1

200,00 €

jazdené

K018950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polgárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 190, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Mária Polgárová, nar.: 25.07.1966, bytom Šarkan 190, 943 42 Šarkan, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 06.07.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
WM Consulting
s.r.o.

&Communication,

IČO:

Ulica:

34 127 798

Sad
Kmeťa

Číslo: Obec
A.

24

PSČ: Štát

Piešťany 921 01

Slovenská
republika

Prihlásená
suma

suma

6.828,35 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018951
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: 47 151 935 týmto oznamujem, že do
zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
- veriteľa innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 v celkovej výške 4
043,76 € , ktoré boli prihlásené súhrnnou prihláškopu nezabezpečených pohľadávok zo dňa 20.07.2017 a
boli prihlásené po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 28 ods. 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácií.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K018952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Elena Gáliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 64, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
Tajovského 64, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/25/2017 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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, o konkurznom konaní, ako správca úpadcu,
Ing. Elena Gáliková, nar. 9.9.1958, trvale bytom Tajovského 64, 010 01 Žilina, Slovenská republika, (ďalej len
„úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 3.7.2017 č. k. 1OdK/25/2017-20 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor, Elena Gáliková, born 9.9.1958, address Tajovského 64, 010 01 Žilina, Slovak Republic (hereinafter
only „Debtor“), announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of the
District Court Žilina, proc. No: 1OdK/25/2017-20, dated on 3rd July 2017.
Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 130/2017, dňa 10.7.2017. Dňom
11.7.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 130/2017, on 10th July 2017. The
bankruptcy was declared on 11th July 2017.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: JUDr. Ivan Fiačan, PhD., M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, 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 are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ivan Fiačan, PhD., seated M.
Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim only if the
loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank was already
lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or creditor´s claim
applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security right applicable to the
estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled in a particular
registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and signature of
the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on which the
claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
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.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence.
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.
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 accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

In Liptovský Mikuláš, 24.7.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
trustee

K018953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OR-LI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 555, 033 01 Dovalovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 588 689
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, Žilina 01001
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

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, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: OR-LI s. r. o. "v
konkurze", so sídlom Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 588 689 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
týmto v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty:

Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov - všeobecná časť

OPIS PRIEBEHU KONKURZNÉHO KONANIA S OHĽADOM NA VŠEOBECNÚ PODSTATU
Časový
údaj

Právne významná skutočnosť

17.4.2013

Deň vyhlásenia konkurzu: 17.04.2013. Uvedené
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 09.04.2013 spis. zn.:
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.:
3K/3/2013 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
OV 73/2013 zo dňa 16.04.2013.

Poznámky
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8.7.2013

Uverejnenie súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR č. Hnuteľné veci, peňažné pohľadávky a iné majetkové
129/2013 zo dňa 08.07.2013.
hodnoty.

1.8.2013

Uverejnenie zmeny súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku Zmena v súpise (peňažná
SR č. OV 147/2013 zo dňa 01.08.2013.
súpisovým číslom 17.

23.8.2013

Uverejnenie doplnenia súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom
Motorové vozidlá.
vesntíku SR č. OV 163/2013 zo dňa 23.08.2013.

4.10.2013

Uverejnene zmeny v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom Zmena v súpise všeobecnej podstaty spočívajúca v
vestníku SR č. OV 192/2013 zo dňa 04.10.2013
popise hnuteľnej veci, zložky majetku č. 35 a č. 37.

4.12.2013

Uverejnenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do oddelenej a všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom I. kolo verejného ponukového konania.
vestníku č. OV 234/2013 zo dňa 04.12.2013.

21.2.2014

Uverejnenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do oddelenej a všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom II. kolo verejného ponukového konania.
vestníku č. OV 36/2014 zo dňa 21.02.2014.

20.5.2014

Uverejnenie III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do oddelenej a všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom III. kolo verejného ponukového konania.
vestníku č. OV 94/2014 zo dňa 20.05.2014.

12.5.2015

Uverejnenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. I. kolo verejného ponukového konania. (dodávky)
OV 88/2015 zo dňa 12.05.2015.

6.8.2015

Uverejnenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. II. kolo verejného ponukového konania. (dodávky)
OV 150/2015 zo dňa 06.08.2015.

pohľadávka
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7.9.2015

Uverejnenie III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. III. kolo verejného ponukového konania. (dodávky)
OV 171/2015 zo dňa 07.09.2015.

9.9.2015

Uverejnenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. I. kolo verejného ponukového konania. (opel)
OV 173/2015 zo dňa 09.09.2015.

5.10.2015

Uverejnenie IV. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. IV. kolo verejného ponukového konania. (dodávky)
OV 190/2015 zo dňa 05.10.2015.

7.10.2015

Uverejnenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. II. kolo verejného ponukového konania. (opel)
OV 192/2015 zo dňa 07.10.2015.

5.11.2015

Uverejnenie III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. III. kolo verejného ponukového konania. (opel)
OV 213/2015 zo dňa 05.11.2015.

Uverejnenie V. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
27.11.2015 patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. V. kolo verejného ponukového konania. (dodávky)
OV 228/2015 zo dňa 27.11.2015.

Uverejnenie VI. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
29.12.2015 patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. VI. kolo verejného ponukového konania. (dodávky)
OV 248/2015 zo dňa 29.12.2015.

18.4.2016

Udelenie súhlasu na vylúčenie súpisovej zložiek majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 73/2016 Vylúčené osobné motorové vozidlá.
zo dňa 18.04.2016.
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28.4.2016

Uložený záväzný pokyn na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty majetku úpadcu zverejnený v Obchodnom vesntíku SR č. OV Uložený záväzný pokyn na predaj peňažných pohľadávok.
81/2016 zo dňa 28.04.2016.

3.5.2016

Uverejnenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
I. kolo verejného
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č.
pohľadávky)
OV 84/2016 zo dňa 03.05.2016.

31.5.2016

Uverejnenie II. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
II. kolo verejného
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č.
pohľadávky)
OV 104/2016 zo dňa 31.05.2016.

28.6.2016

Uverejnenie III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
III. kolo verejného
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č.
pohľadávky)
OV 124/2016 zo dňa 28.06.2016.

16.9.2016

Uverejnenie V. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
V. kolo verejného
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č.
pohľadávky)
OV 178/2016 zo dňa 16.09.2016.

ponukového

konania.

(peňažné

ponukového

konania.

(peňažné

ponukového

konania.

(peňažné

ponukového

konania.

(peňažné

Schválenie ponuky predloženej v rámci V. kola verejného
ponukového konania na predaj peňažných pohľadávok
Úpadcu

24.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

10.2.2017

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
Uverejnené v Obchondom vesntíku SR č. OV:29/2017
peäažná pohľadávka voči štatutárovi spoločnosti

13.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

14.3.2017

Uverejnenie I. kola verejného ponukového konania na predaj majetku
I. kolo verejného ponukového konania.
patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č.
pohľadávka voči štatutárovi spoločnosti)
OV 51/2017 zo dňa 14.03.2017.

Uloženie záväzného pokynu správcovi ako postupovať pri
speňažovaní peňažnej pohľadávky voči štaturáovi
spoločnosti
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Deň vydania: 27.07.2017

Schválenie ponuky predloženej v rámci I. kola verejného
ponukového konania na predaj peňažnej pohľadávy
Úpadcu voči štatutárovi spoločnosti

16.5.2017

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

29.5.2017

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate
Uverejnené v Obchondom vesntíku SR č. OV:101/2017
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku získaný vo všeobecnej podstate

Označenie
zložky Popis zložky súpisu majetku, označenie
Spôsob speňaženia
súpisu majetku
dlžníka a výška pohľadávky

Peňažná pohľadávka

Atlanta, s.r.o., M. Rázusa 9, 010 01 Žilina, IČO:
31574475,
218,20 €

Peňažná pohľadávka

Adam Kubík, 1. Mája 54, 031 01 Lipt. Mikuláš,
IČO:
32592272,
70,51 €

Peňažná pohľadávka

Corte, s.r.o.,
Partizánske,
120 281,58 €

Peňažná pohľadávka

Dios Slovakia, s.r.o., Šoporňa 121, Horné
Saliby,
IČO:
36225576,
4 277,30 €

Peňažná pohľadávka

Ing. Peter Ertel, Areál RDP, 972 41 Koš, IČO:
32943334
723,79 €

Peňažná pohľadávka

Jakub Ilavský, Záblacká 471, 911 01 Trenčín,
IČO:
36326615
221,67 €

JAV-AKC,
18048994
0,01 €

s.r.o.,

Peňažná pohľadávka

Jendrášek
Brezovica,
134,60 €

P.,

Peňažná pohľadávka

Gen.

Svobodu
IČO:

925

84

Brezovica
IČO:

2,

958 01
31433987,

Vlčany,

273,

Označenie
Výťažok
nadobúdateľa

IČO:

Verejné
konanie

028 01
33792798

Laban
Investment
Limited, Trust
Company
Complex,
Ajeltake Island,
ponukové
P. O. BOX 500,00 €
1405, Majuro,
Republic of the
Marshall
Islands,
MH96960,
33413
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Peňažná pohľadávka

Kotrlec František, 972 23 Dolné Vestenice,
IČO:
44910291
1 507,60 €

Peňažná pohľadávka

LEN-SK, a.s., Gaštanová 1315/9, 060 01
Kežmarok,
IČO:
4660006
2 250,00 €

Peňažná pohľadávka

Martinsova, s.r.o., Celiny 720, 033 01 Lipt.
Hrádok,
IČO:
44073755
754,90 €

Peňažná pohľadávka

Maso Parížek, Botanická 22, 036 01 Martin,
IČO:
36419401
2 376,33 €

Peňažná pohľadávka

Vincent Buchta, 033 01 L. Hrádok- L. Peter,
IČO:
31588689
670,69 €

Peňažná pohľadávka

Milan Šooš, nar. 22.04.1967, bytom: Liptovský
Verejné
Mikuláš
konanie
5 000,00 €

Peňažná pohľadávka

Suma zadržaná správcom na účely krytia
predpokladaných pohľadávok proti podstate v
_
súvislosti s predpokladom ďalších úkonov
smerom k ukončeniu konkurzného konania.

Deň vydania: 27.07.2017

Ing.
Juraj
ponukové Meliček, Horný
20,00 €
Oháj 293, 952
01 Vráble

_

Spolu rozvrhovaný výťažok

3 000,00 €

3 520,00 €

Určenie podielu všeobecnej podstaty uspokojovanej týmto rozvrhom na pohľadávkach proti podstate

Podiel výťažku všeobecnej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade pohľadávok proti podstate 100,00%

Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku (výlučne náklady konkurzu a náklady
speňažovania dotknutej podstaty)

Veriteľ

Právny dôvod
pohľadávky

Dôvod
Dátum
rozsah
vzniku Dátum
vzniku
Priradené
úhrady
priradenia
pohľadávky
k podstate
pohľadávky
všeobecnej
podstate
súvisí

Suma
a Celková
pohľadávky
suma
proti
k pohľadávky podstate
proti
priradená k
podstate
rozvrhovanej
podstate
s
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HMG Recovery, k.s.

poštovné
(EUROFRIGO
SPEDITION
SLOVAKIA 30.3.2016
s.r.o.- FA č. 160100003)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné
konsolidačnáuloženie
pokynu)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačnáPriebežná
5.4.2016
správa č. 17 správcu
veriteľom o stave KK )

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
sporiteľňaPriebežná
5.4.2016
správa č. 17 správcu
veriteľom o stave KK)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Mesto Liptovský
Hrádok- Poskytnutie info k
13.4.2016
výrubu dane rozhodnutím
č. 1483/2016)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Zaslanie
12.4.2016
odpisu z evidencie PPP)

10.8.2016

Faktúra č. 130012035 za
Liptovská
vodárenská
vodné
a
stočné 10.9.2013
spoločnosť, a.s.
12/2012-3/2013

10.8.2016

(Slovenská
Žiadosť o
4.4.2016
záväzného

Rozhodnutie č. 1483/2016,
Mesto Liptovský Hrádok výrub dane z nehnuteľností 20.4.2016
od 01.01.2016 - 31.01.2016

10.8.2016

Finsal s.r.o.

Spracovanie
účtovníctva
30.4.2016
04/2016, FA č. 1601026

3.6.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačnáPriebežná
9.5.2016
správa správcu veriteľom o
stave KK)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP- Priebežná
správa správcu veriteľom o 9.5.2016
stave KK)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná- Predloženie
čiastkového
rozvrhu 11.5.2016
všeobecnej podstaty na
schválenie)

10.8.2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné
Aktualizácia
pohľadávok
6.5.2016)

10.8.2016

(OS

ZAzoznamu
17.5.2016
zo
dňa

Deň vydania: 27.07.2017

súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,55 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,30 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná
všeobecnej
125,57 €
podstata
podstaty
v
rozsahu 0,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná
všeobecnej
173,07 €
podstata
podstaty
v
rozsahu 0,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
150,00 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,15 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,60 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
1,60 €
podstata podstaty
v
rozsahu
100,00%
súvisí
s

1,55 €

1,15 €

1,30 €

1,30 €

1,55 €

1,30 €

0,00 €

0,00 €

150,00 €

1,15 €

1,15 €

1,60 €

1,60 €
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poštovné
(Slovenská
konsolidačná
a.s.- 26.5.2016
Vyhodnotenie I. kola VPK)

FA
č.
1601041
za
spracovanie
účtovníctva 1.6.2016
05/2016

Finsal s.r.o.

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,a.s.17.6.2016
Priebežná správa č. 19)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(SLSP,
a.s.17.6.2016
Priebežná správa č. 19)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná
a.s.- 23.6.2016
Vyhodnotenie II.kola VPK)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1601048
za
spracovanie
účtovníctva 30.6.2016
06/2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (I electro s.r.o.Žiadosť o oznámenie čísla 6.7.2016
účtu)

HMG Recovery, k.s.

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Zaslanie
11.7.2016
odpisu z evidencie PPP)

poštovné
(Slovenská
konsolidačnáPriebežná 12.7.2016
správa správcu č. 20)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(SLSP
a.s.Priebežná správa správcu 12.7.2016
č. 20)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Vladimír HulinaŽiadosť o oznámenie čísla 14.7.2016
účtu)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Ing.
Villiam
Hollý- Žiadosť o oznámenie 14.7.2016
čísla účtu)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
a.s.- 26.7.2016
Vyhodnotenie III. kola VPK)

10.8.2016

3.6.2016

10.8.2016

10.8.2016

10.8.2016

7.7.2016

10.8.2016

10.8.2016

10.8.2016

10.8.2016

10.8.2016

10.8.2016

10.8.2016

súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu

Deň vydania: 27.07.2017
s
v

1,15 €

1,15 €

150,00 €

150,00 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

150,00 €

150,00 €

1,15 €

1,15 €

1,30 €

1,30 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
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FA č. 1601056 (účtovníctvo
31.7.2016
07/2016)

Finsal s.r.o.

rozhodnutie
č.
Daňový
úrad
Žilina
103701208/2016, úrok z 15.8.2016
pobočka L.Mikuláš
omeškania za január 2016

HMG Recovery, k.s.

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,a.s.15.8.2016
Priebežná správa č. 21)

poštovné
(SLSP,
a.s.15.8.2016
Priebežná správa č. 21)

rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
5.8.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
vylúčené z
nákladmi
uspokojenia Všeobecná všeobecnej
na základe § podstata podstaty
100 písm. c
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
15.8.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
15.8.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%

Daňová povinnosť na dani
z pridanej hodnoty vo výške
Slovenská konsolidačná, 337,50 € za zdaňovacie
a.s.,
postúpené
z obdobie august 2015 na
8.9.2016
pôvodného
veriteľa základe
daňového
Daňový úrad Žilina
priznania
č.
6/12496266/2015 zo dňa
25.09.2015

HMG Recovery, k.s.

poštovné (SLSP- Priebežná
12.9.2016
správa správcu č. 22)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
12.9.2016
a.s.-Vyhodnotenie IV. Kola
VPK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
a.s.12.9.2016
Priebežná správa správcu
č. 22)

FA
č.
1601069
za
spracovanie
účtovníctva 16.9.2016
08/2016

Finsal s.r.o.

rozhodnutie
č.
Daňový
úrad
Žilina
103917826/2016 o uložení 20.9.2016
pobočka L.Mikuláš
pokuty

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Daňový úrad
Žilina- pobočka Liptovský
Mikuláš- Oznámenie
o 23.9.2016
vylúčení
pohľadávky
z
uspokojenia v konkurze)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1601078
za
spracovanie
účtovníctva 30.9.2016
09/2016

Deň vydania: 27.07.2017

s
v

150,00 €

150,00 €

611,90 €

0,00 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

337,50 €

337,50 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

1,15 €

150,00 €

150,00 €

60,00 €

0,00 €

1,15 €

1,15 €

150,00 €

150,00 €

s
v
s
v
s
v

súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%

s

súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
12.9.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
12.9.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
12.9.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
28.9.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
vylúčené z
nákladmi
uspokojenia Všeobecná všeobecnej
na základe § podstata podstaty
100 písm. c
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
23.9.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
20.10.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí

s

v

v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
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poštovné (OS ZA- Zaslanie
6.10.2016
odpisu z evidencie PPP)

poštovné (OS ZA- Zaslanie
6.10.2016
odpisu z evidencie PPP)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
a.s.- 10.10.2016
Vyhodnotenie V. kola VPK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,a.s.12.10.2016
Priebežná správa o stave
KK č. 23)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(SLSP,
a.s.Priebežná správa o stave 12.10.2016
KK č. 23)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1601060
za
spracovanie
účtovníctva 31.10.2016
10/2016

HMG Recovery, k.s.

Notársky
úrad
JUDr.
Ravluk- Overenie podpisu
11.11.2016
zmluvy
o
postupení
pohľadávok

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA- Žiadosť
o vyznačenie
10.11.2016
právoplatnosti)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,a.s.16.11.2016
Priebežná správa správcu
o stave KK č. 24)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(SLSP,
a.s.Priebežná správa správcu 16.11.2016
o stave KK č. 24)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1601087
za
spracovanie
účtovníctva 30.11.2016
11/2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Roman StupkaŽiadosť o oznámenie čísla 23.12.2016
účtu)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačnáPriebežná 23.12.2016
správa správcu č. 25)

súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
7.10.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
9.11.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
19.12.2016
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu

Deň vydania: 27.07.2017
s
v

1,06 €

1,06 €

0,34 €

0,34 €

1,40 €

1,40 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

150,00 €

150,00 €

5,26 €

5,26 €

1,40 €

1,40 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

150,00 €

150,00 €

2,20 €

2,20 €

1,25 €

1,25 €

s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
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HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
sporiteľňa, a.s.- Priebežná 23.12.2016
správa správcu č. 25)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1601096
za
spracovanie
účtovníctva 31.12.2016
12/2016

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Milan
Šooš5.1.2017
Predžalobná výzva)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Okresný súd
Žilina- Zaslanie odpisu z 5.1.2017
evidencie PPP)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
a.s.27.1.2017
Priebežná správa o stave
KK č. 26)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
sporiteľňa, a.s.- Priebežná 27.1.2017
správa o stave KK č. 26)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1701003
za
spracovanie
účtovníctva 31.1.2017
01/2017

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
a.s.14.2.2017
Priebežná správa o stave
KK č. 27)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
sporiteľňa, a.s.- Priebežná 14.2.2017
správa o stave KK č. 27)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná, a.s.- Žiadosť
14.2.2017
o
uloženie
záväzného
pokynu)

Finsal s.r.o.

FA
č.
1701012
za
spracovanie
účtovníctva 28.2.2017
02/2017

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,a.s.13.3.2017
Priebežná správa o stave
KK č. 28)

HMG Recovery, k.s.

4.1.2017

7.2.2017

poštovné
(Slovenská
sporiteľňa, a.s.- Priebežná 13.3.2017

rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty

Deň vydania: 27.07.2017

s
v

1,25 €

1,25 €

150,00 €

150,00 €

1,70 €

1,70 €

1,70 €

1,70 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

180,00 €

180,00 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

180,00 €

180,00 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
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sporiteľňa, a.s.- Priebežná 13.3.2017
správa o stave KK č. 28)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Daňový
ŽilinaOdpoveď
uplatnenie PPP)

úrad
na 23.3.2017

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,
a.s.10.4.2017
Priebežná správa o stave
KK č. 29)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
sporiteľňa, a.s.- Priebežná 10.4.2017
správa o stave KK č. 29)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná-Vyhodnotenie 12.4.2017
I. kola VPK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (OS ZA-Zaslanie
12.4.2017
odpisu z evidencie PPP)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konsolidačná,a.s.
15.5.2017
Priebežná správa o stave
KK č. 30)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
sporiteľňa, a.s. - Priebežná 15.5.2017
správa o stave KK č. 30)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(OS
ZA
Priebežná správa správcu 15.5.2017
o priebehu KK )

Úrok z omeškania
Daňový
úrad
Žilina nezaplatenie
dane
pobočka L.Mikuláš
pridanej
hodnoty
december 2010

za
z
4.6.2013
za

HMG Recovery, k.s.

Rezerva
na
poplatky
súvisiace s ukončením
konkurzného
konania 24.5.2017
(poplatok za vedenie a
zrušenie účtu, poštovné)

Okresný súd Žilina

Súdny
poplatok
za
konkurzné
konanie
v
21.3.2016
zmysle zákona č. 71/1992
Zb. o súdnych poplatkoch

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Slov.konsolid. Priebežná správa správcu 14.6.2017
o priebehu KK)

podstata

podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
vylučuje sa z
nákladmi
uspokojenia Všeobecná všeobecnej
na základe podstata podstaty
§100
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi

Deň vydania: 27.07.2017
v

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,70 €

1,70 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

521,90 €

0,00 €

75,00 €

75,00 €

1,00 €

1,00 €

1,25 €

1,25 €

s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
v
s
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s
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nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%
súvisí
nákladmi
Všeobecná všeobecnej
podstata podstaty
rozsahu
100,00%

poštovné
(SLSP
Priebežná správa správcu 14.6.2017
o priebehu KK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Os ZA -Zaslanie
10.7.2017
odpisu z evidencie PPP)

HMG Recovery, k.s.

poštovné (Slov.konsolid. Priebežná správa správcu 11.7.2017
o priebehu KK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(SLSP
Priebežná správa správcu 11.7.2017
o priebehu KK)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(SLSP
Predloženie
konečného
17.7.2017
rozvrhu
výžažku
zo
speňaženia majetku VP)

HMG Recovery, k.s.

poštovné
(Slovenská
konoslidačná - Predloženie
konečného
rozvrhu 17.7.2017
výžažku zo speňaženia
majetku VP)

Deň vydania: 27.07.2017

v

1,25 €

1,25 €

1,70 €

1,70 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

1,25 €

2,15 €

2,15 €

2,15 €

2,15 €

s
v
s
v
s
v
s
v
s
v

Celková suma pohľadávok proti podstate

3 702,05 €

Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku týmto
rozvrhom:

2 209,61 €

Výpočet limitu odmeny správcu z výťažku v
zmysle ust. § 14 Vyhlášky

Suma
výťažku
zahrnutého do tohto
3 520,00 €
rozvrhu výťažku (t.j.
HV)

Súpisová
hodnota
majetku
Úpadcu
zapísaného do súpisu
majetku
Úpadcu
v 656 345,00 €
čase
konania
I.
schôdze veriteľov bez
poznámky (t.j. HS)

Koeficient pre výpočet
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Deň vydania: 27.07.2017

Koeficient pre výpočet
limitu odmeny správcu
0,01 €
z výťažku (môže byť
maximálne 1)

Koeficient pre výpočet
limitu odmeny správcu
0,005363033
z výťažku (môže byť
maximálne 1)

Limit odmeny správcu
1 780,20 €
z výťažku

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia
peňažnývh pohľadávok

Suma
výťažku
zahrnutého do tohto
520,00 €
rozvrhu výťažku (t.j.
HV)

§ 17 ods. 2 Zákona č.
665/2005 Z. z. Vyhláška
MSSR z 20. decembra
Ustanovenie Vyhlášky
2005, ktorou sa vykonávajú
relevantné pre výpočet
niektoré ustanovenia ZKR:
odmeny z výťažku a
"Za
speňaženie
inej
percentuálkna sadzba
peňažnej
pohľadávky
pre výpočet odmeny
podleihajúcej
konkurzu
patrí správcovi odmena 5%
z výťažku."

Vzorec
výpočtu
(ČV/100)*%
odmeny z výťažku

Odmena správcu z
výťažku bez dane z 26,00 €
pridanej hodnoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2017

Odmena správcu z
výťažku vrátane dane z 31,20 €
pridanej hodnoty

Výpočet čistého výťažku rozvrhovaného týmto rozvrhom

Suma
zadržaná
správcom
na
účely
krytia
predpokladaných Suma čistého výťažku po
Suma
odmeny
pohľadávok proti odpočítaní
odmeny
Suma pohľadávok proti správcu
Suma
výťažku
podstate
v správcu a pohľadávok
podstate pripadajúcich na pripadajúca
na
zahrnutého do tohto
súvislosti
s proti
podstate
výťažok
rozvrhovaný výťažok
rozvrhu výťažku
predpokladom
pripadajúcich na výťažok
týmto rozvrhom
rozvrhovaný
ďalších úkonov rozvrhovaný
týmto
týmto rozvrhom
smerom
k rozvrhom
ukončeniu
konkurzného
konania:

3 520,00 €

2 209,61 €

31,20 €

0,00 €

1 279,19 €

Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

Veriteľ

Suma
zadržaná
správcom
na
účely
krytia
predpokladaných Uspokojuje
Zistená
suma
pohľadávok proti sa z tohto
nezabezpečených
podstate
v čiastkového
pohľadávok veriteľov po
Zostáva neuspokojená v
súvislosti
s rozvrhu
uspokojení z čiastkového
časti:
predpokladom
všeobecnej
rozvrhu
všeobecnej
ďalších úkonov podstaty v
podstaty
smerom
k sume:
ukončeniu
konkurzného
konania:

Nezabezpečení veritelia 1 550 594,52 €

0,00 €

1 279,19 €

1 549 315,33 €
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Deň vydania: 27.07.2017

Výpočet koeficientu rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

Suma zistených pohľadávok veriteľov uspokojovaných týmto rozvrhom

1 550 594,52 €

Suma čistého výťažku rozvrhovaného veriteľom týmto rozvrhom

1 279,19 €

Koeficient rozvrhu čistého výťažku v prospech veriteľov

0,00082496745

Zistená
pohľadávka
Veriteľ
(Obchodné
veriteľa s iným poradím
meno/názov/priezvisko
Uspokojuje sa v
po
uspokojní
z
a meno, sídlo/bydlisko,
sume:
čiastkového
rozvrhu
IČO)
všeobecnej podstaty

Allianz - Slovenská
poisťovňa,
a.s.,
Dostojevského rad 4, 1 424,39 €
815 74 Bratislava, IČO:
00 151 700

1,18 €

ASANÁCIA, s.r.o., so
sídlom Ružová 1637, 7 667,30 €
Žilina

6,33 €

BL Telecom debt, s. r.
o., Šoltésovej 14, 811
1 046,34 €
08 Bratislava, IČO:
45535108

0,86 €
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BOVINEX, s.r.o., 154,
094 35 Soľ, IČO: 31 681 1 919,65 €
701

1,58 €

BPT LEASING, a.s., so
sídlom Drieňová 34,
64 470,35 €
Bratislava, IČO: 31 357
814

53,19 €

CBA
VEREX,
a.s.,
Priemyselná 4606, 031
411,89 €
01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 31 645 704

0,34 €

ELCOM, spoločnosť s
ručením obmedzeným,
Prešov,
Jesenná 935,30 €
2695/26, Prešov, IČO:
00 695 599

0,77 €

Euler Hermes Europe
SA,
organizační
složka,
Praha
8,
283 505,88 €
Molákova 576/11, PSČ
186 00, IČO: 241 81
161

233,88 €

GRANEX
Slovakia,
spol. s r.o., Nitrianska
4 338,61 €
5, 917 54 Trnava, IČO:
34 151 931

3,58 €

Ing. Villiam Hollý, Ul.
SNP 307/52, 033 01 3 534,94 €
Liptoský Hrádok

2,92 €

Hulina
Vladimír,
Nezábudková 4637/4, 192,70 €
960 01 Zvolen

0,16 €

Inšpektorát
práce,
Hlavná 2, 010 09 Žilina, 2 120,69 €
IČO: 35 993 499

1,75 €

Deň vydania: 27.07.2017
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Inžinierske
stavby,
a.s., Priemyselná 7,
3 728,47 €
042 45 košice, IČO: 31
651 402

3,08 €

ITALINOX
Slovakia,
s.r.o., Ulica svornosti
1 418,85 €
100, Bratislava 820 11,
IČO: 31 679 994

1,17 €

LL, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 2053, 031
119,02 €
01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 35 735 210

0,10 €

Mesto
Liptovský
Hrádok,
Hviezdoslavova
11 070,41 €
170/11,
033
01
Liptovský Hrádok, IČO:
00 315 494

9,13 €

Mesto
Liptovský
Mikuláš,
Štúrova
305,15 €
1989/41,
Liptovský
Mikuláš, IČO: 315 524

0,25 €

Ministerstvo
vnútra
SR, Obvodný úrad
144,59 €
Ružomberok, Dončova
11, 034 01 Ružomberok

0,12 €

Poľnohospodárske
družstvo Lisková 1 269,87 €
Sliače, 034 71 Lisková,
IČO: 00 195 686

1,05 €

Prima
banka
Slovensko,
a.s.,
454,18 €
Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31 575 951

0,37 €

Rozhlas a televízia
Slovenska,
Mlynská
dolina,
845
45 4 301,49 €

Deň vydania: 27.07.2017

3,55 €
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dolina,
845
45 4 301,49 €
Bratislava, IČO: 47 232
480
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Deň vydania: 27.07.2017

3,55 €

Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 11 417,91 €
Bratislava, IČO: 35 776
005

9,42 €

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9,
975
99
Banská 3 786,67 €
Bystrica, IČO: 36 631
124

3,12 €

Slovenská republika Daňový úrad Žilina,
Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina (prevod pohľ. v
časti 107 069,69 eur na
103 298,29 €
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776
005)

85,22 €

Slovenská republika Krajský
súd
v
Bratislave,
3 581,68 €
Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215
759

2,95 €

Slovenská sporiteľňa,
a.s., Tomášikova 48,
721 901,28 €
832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653

595,55 €

Zistená
pohľadávka
Veriteľ
(Obchodné
veriteľa s iným poradím
meno/názov/priezvisko
Uspokojuje sa v
po
uspokojní
z
a meno, sídlo/bydlisko,
sume:
čiastkového
rozvrhu
IČO)
všeobecnej podstaty
Slovenský plynárenský
priemysel,
a.s.,
so
sídlom Mlynské nivy 4 894,80 €
44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256)

4,04 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776
005 (pôdovne Sociálna
105 233,86 €
poisťovňa so sídlom v
Bratislave,
Ul.
29.
augusta 8-10,813 63
Bratislava, IČO: 30 807
484)
SORBEL
s.r.o.,
so
sídlom Beloveža 227,
51 530,70 €
086 14 Hažlín, IČO: 36
499 455
SOREA, spol. s r.o.,
Odborárske nám. 3,
131,74 €
815 70 Bratislava, IČO:
31339204
SPP-distribúcia, a.s.,
so sídlom Mlynské
7 643,05 €
nivy 44/b, Bratislava,
IČO: 35 910 739
Tatra
banka,
a.s.,
Hodžovo námestie 3,
9 023,24 €
811 06 Bratislava, IČO:
00 686 930

Konkurzy a reštrukturalizácie

86,81 €

42,51 €

0,11 €

6,31 €

7,44 €

Tokošová
Marcela,
Ing., bytom Hurbanova 0,00 €
525, Senica

0,00 €

Úrad práce sociálnych
vecí
a
rodiny
Lipotvský Mikuláš, M.
1 372,10 €
M. Hodžu 30, 031 80
Liptovský
Mikuláš,
IČO: 379 055 38

1,13 €

Úrad pre dohľad nad
zdravotnou
1 127,82 €
starostlivosťou

0,93 €

VH Autoservis, s.r.o.,
Rákoš 9034/5, 960 01
1 446,90 €
Zvolen, IČO: 36 668
605

1,19 €

Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 9 689,73 €
005
(pôdovne
Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.)

7,99 €

ZACHAR
VLADIMÍR
JUDr. Mgr. - SÚDNY
EXEKÚTOR,
Poľná 0,00 €
31/23,
03401
Ružomberok

0,00 €

DÔVERA
zdravotná
poisťovňa,
a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 2 658,75 €
Bratislava 949 01 Nitra,
IČO: 35 942 436

2,19 €

Liptovská vodárenská
spoločnosť,
a.s.,
Revolučná
595, 250,41 €
Liptovský
Mikuláš,
IČO: 366 724 41

0,21 €

Stredoslovenská
energetika, a.s., Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 7 049,09 €
47 Žilina, IČO: 36 403
008

5,82 €

Juraj

Lúčan

Deň vydania: 27.07.2017

LUNA
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Juraj Lúčan
LUNA
MOTOR, s miestom
podnikania Revolučná
718,95 €
3, 031 05 Liptovský
Mikuláš, IČO: 30 519
551

0,59 €

Zaklady
Miesne
"LAGROM" Sp. Z o.o.,
Czachorowo 44, 63-800 0,00 €
Gostyn, Poľsko, IČO:
0000143787

0,00 €

Cyril
Orešanský
Rotap
tlačiareň,
Skladová 5/A, 917 01 0,00 €
Trnava, IČO: 11 757
523

0,00 €

ATLANTA, spol. s r.o.,
, M. Rázusa 9, 010 01 6 036,05 €
Žilina, IČO: 31 574 475

4,98 €

Regionálna veterinárna
a potravinová správa
Liptovský
Mikuláš, 95 991,75 €
Kollárova 2, 031 80
Liptovský Mikuláš

79,19 €

Slovenská republika Daňový úrad Žilina,
0,00 €
Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina
Slovenská republika Krajský
súd
v
Bratislave,
2 594,47 €
Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215
759
Slovenská republika,
za
ktorú
koná
Ministerstvo
vnútra
96,39 €
Slovenskej republiky,
Pribinova 2, Bratislava,
IČO: 00 151 866
Slovenská republika Daňový úrad Žilina, so
1 924,04 €
sídlom Janka Kráľa 2,
Žilina
Urbárske pozemkové
spoločenstvo
Liptovský
Hrádok
mestská
časť
967,84 €
Dovalovo,
Dovalovo
033
01
Liptovský
Hrádok, IČO: 17 057
752
Generali
Poisťovňa,
a.s.,
so
sídlom
4 846,93 €
Lamačská cesta 3/A,
841 04 Bratislava

Deň vydania: 27.07.2017

0,00 €

2,14 €

0,08 €

1,59 €

0,80 €

4,00 €

Návrh Konečného rozvrhu výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR v zmysle ust. §
101 ods. 1 ZKR jednotlivým členom Veriteľského výboru Úpadcu a týmto správca žiada Veriteľský výbor Úpadcu,
aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku tento rozvrh schválil.

V Žiline, dňa 24.07.2017
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Deň vydania: 27.07.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K018954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Róbert Paták "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1ODK/3/2017/S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1ODK/3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ing. Róbert Paták, nar.
11. 8. 1978, Žilina, podnikajúci do 20. 6. 2017 pod obchodným menom Ing. Róbert Paták, miesto podnikania
Kempelenova 3403/47, 010 01 Žilina, IČO: 41 079 396 oznamuje konkurzným veriteľom, že kauciu pre popretie
pohľadávky môžu skladať na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia,
a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK2811110000006821942000, BIC:
UNCRSKBX.
Podľa ust. § 32 ods. 3) a ods. 7) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive a súčasne ak v tej istej lehote
zaplatí kauciu 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou na uvedený bankový
účet.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 24. 07. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K018955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Garaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivachnová 15, 034 83 Ivachnová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/38/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/38/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Garaj, nar.:17.8.1988 bytom 034 83 Ivachnová
15, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Garaj, s miestom podnikania 034 83 Ivachnová 15, IČO:44 207
441 (od 06.11.2015 pozastavená živnosť), ďalej len "Úpadca", konkurzná vec vedená na OS Žilina pod
sp.zn.:7OdK/38/2017 v zmysle ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v
platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského
1718 v Dolnom Kubíne v pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím
písomne na uvedenú adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom na
jaro.plichta@gmail.com

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

145

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K018956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Barčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 505, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1974
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/41/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/41/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zuzana Barčíková, nar. 23.02.1974, bytom Športová 505, 013 25 Stráňavy, do
09.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom: Zuzana Barčíková, s miestom podnikania 013 25 Stráňavy 505,
IČO: 44 431 074, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červenej
armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň.
Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo
telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K018957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Barčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 505, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1974
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/41/2017 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/41/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zuzana Barčíková, nar. 23.02.1974, bytom Športová 505, 013 25 Stráňavy, do
09.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom: Zuzana Barčíková, s miestom podnikania 013 25 Stráňavy 505,
IČO: 44 431 074, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre
popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085
6381, vedený v ČSOB a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 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.
LexCreditor k.s.
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K018958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Garaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivachnová 15, 034 83 Ivachnová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/38/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/38/2017
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 Jaroslav Garaj,
nar.:17.8.1988 bytom 034 83 Ivachnová 15, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Garaj, s miestom
podnikania 034 83 Ivachnová 15, IČO:44 207 441 (od 06.11.2015 pozastavená živnosť), ďalej len "Úpadca",
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 7OdK/38/2017 zo dňa 14.7.2017
uverejneným v Obchodnom vestníku č.139/2017 dňa 21.7.2017 (právoplatné 24.7.2017) vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, Slovenská republika, značka správcu: S1520 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Jaroslav Garaj, date of birth:17.8.1988, residence: 034 83 Ivachnová 15, bussines name: Jaroslav Garaj, 034 83
Ivachnová 15, IČO: 44 207 441, my duty is to inform you, that the District Court in Žilina No. 7OdK/38/2017 dated
14.7.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No.139/2017 from 21.07.2017 (valid:24.7.2017) proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jaroslav Plichta, address: Radlinského 1718, 026
01 Dolný Kubín, Slovenská republika as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste 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 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
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the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If 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).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
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
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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 Nariadením 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. Jaroslav Plichta, správca
JUDr. Jaroslav Plichta, trustee of the bankrupt

K018959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2016-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu :
REDOST, s. r. o. , Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO : 43 941 443 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 2K 15/2016 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že dňa
17. 7. 2017 boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty :

Veriteľ : Mestská časť Bratislava – Nové Mesto , Junácka 3216/1, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové
Mesto , IČO : 00603317
Prihlásená suma : prihláška pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 41,40 EUR
prihláška pohľadávky por. č. 2 v celkovej sume 22,50 EUR
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
a. bolo podané u správcu 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
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, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia a
pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku.

V Martine 24. 7. 2017

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

K018960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2016-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu :
REDOST, s. r. o. , Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO : 43 941 443 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 2K 15/2016 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že dňa
17. 7. 2017 boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty :
Veriteľ :

ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. , Račianska 162, 831 54 Bratislava, IČO : 31322999

Prihlásená suma : súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por. č. 2 v celkovej sume 5186,51€
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por. č. 2 v celkovej sume 4642,20 €
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
a. bolo podané u správcu 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 a
c. pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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

150

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

V Martine 24. 7. 2017

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

K018961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2016-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu :
REDOST, s. r. o. , Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO : 43 941 443 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 2K 15/2016 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že dňa
17. 7. 2017 boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty :
Veriteľ :

ALAS SLOVAKIA, s. r. o. , Polianky 23, 841 01 Bratislava , IČO : 35 825 286

Prihlásená suma : súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 37 188,60 EUR
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
a. bolo podané u správcu 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 a
c. pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku.

V Martine 24. 7. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie
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K018962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2016-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu :
REDOST, s. r. o. , Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO : 43 941 443 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 2K 15/2016 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že dňa
19. 7. 2017 boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty :
Veriteľ :

Eurostav Slovakia, s. r. o. , 1. mája 65, 014 01 Bytča , IČO : 44 648 723

Prihlásená suma : súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 8 219,12 EUR
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
a. bolo podané u správcu 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 a
c. pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku.

V Martine 24. 7. 2017

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

K018963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Pavúková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská cesta 937/5, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 526 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
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Spisová značka správcovského spisu: 4K 29/2012 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 29/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v konkurze vedenom na majetok úpadcu pod sp.zn.
4K/29/2012:
Alena Pavúková, nar. 20.1.1966, IČO: 41526309,
Fatranská cesta 937/5, 038 52 Sučany

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 4K/29/2012 zo dňa 8.2.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
a zároveň cit. uznesením bola ustanovená za správcu JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom E.B.Lukáča 2, 036 01
Martin. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 2013/32 zo dňa 14.2.2013 pod zn. K002482.
Na základe žiadosti správkyne zo dňa 10.4.2013, uznesením zo dňa 17.4.2013 uznal súd konkurz za malý.

Dňa 22.5.2013 sa konala schôdza konkurzných veriteľov, ktorá vo funkcii správcu potvrdila doterajšieho správcu
JUDr. Janku Grolmusovú a zároveň do funkcie zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ SR-Finančné riaditeľstvo SR.
Na základe uznesenia Okresného súdu v Žiline č.k. 4K 29/2012 z 27.5.2014 zaniklo veriteľovi SR-Finančné
riaditeľstvo SR postavenie zástupcu veriteľov a funkciu príslušného orgánu vykonával počas ďalšieho obdobia
Okresný súd v Žiline.
Z dôvodu nevyporiadaného BSM úpadkyne a jej bývalého manžela, správca inicioval súdny spor o vyporiadanie
BSM na Okresnom súde v Martine. Konanie bolo vedené pod sp.zn. 15C/99/2013 a bolo právoplatne ukončené dňa
8.9.2014.
Po právoplatnosti uznesenia, požiadala správkyňa listom zo dňa 1.10.2014 Okresný úrad Martin – katastrálny odbor
na vyznačenie výlučného vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech úpadkyne, ktoré nehnuteľnosti už boli
zapísané do súpisu oddelenej (pozemky) a všeobecnej podstaty (rodinný dom s prísl.).
Listom zo dňa 1.10.2014 požiadala správkyňa veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. o udelenie záväzného pokynu
na speňažovanie majetku zaradeného do oddelenej podstaty tohto veriteľa. Veriteľ udelil správkyni záväzný pokyn
listom zo dňa 13.10.2014.
Následne po udelení pokynu zabezpečeným veriteľom, požiadala dňa 29.10.2014 správkyňa o udelenie záväzného
pokynu príslušný orgán – Okresný súd v Žiline s tým, že navrhla spoločné speňažovanie nehnuteľností zapísaných
do oddelenej a všeobecnej podstaty.
Okresný súd v Žiline uznesením zo dňa 1.12.2014 udelil správkyni záväzný pokyn na speňažovanie nehnuteľnosti
zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty, spoločne s nehnuteľnosťami zapísanými do oddelenej podstaty formou
dražby.
Podmienky dražby boli zverejnené v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli Obce Sučany a v regionálnej tlači
Martinsko.
Nehnuteľný majetok bol speňažený spoločne - formou dražby nehnuteľného majetku, za prítomnosti notára, ktorý
o priebehu dražby spísal notársku zápisnicu N135/2015, NZ3332/2015, NCRis3419/2015.
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Nehnuteľnosti zabezpečené v prospech oddeleného veriteľa (v súpisovej hodnote 11.490,40 €) sa vydražili
spoločne s nehnuteľnosťami zaradenými do všeobecnej podstaty (v súpisovej hodnote 26.508,95 €), spolu teda
v súpisovej hodnote 37.999,35 € za kúpnu cenu vo výške 41.030,- €.

Speňaženie nehnuteľného majetku predstavuje takto 108% zo súpisovej hodnoty majetku.

Percentuálny podiel súpisovej hodnoty nehnuteľnosti zaradenej do oddelenej podstaty k celkovej súpisovej
hodnote nehnuteľností, predstavuje 30,24%.

Percentuálny podiel súpisovej hodnoty nehnuteľností zaradených do všeobecnej podstaty k celkovej
súpisovej hodnote nehnuteľností, predstavuje 69,76%.

Týmito percentuálnymi podielmi bol prepočítaný aj hrubý výťažok, dosiahnutý spoločným speňažením
nehnuteľností v celkovej výške 41.030,- € nasledovne:
-

Pre oddelenú podstatu ..... 30,24% ...... 12.407,47 €

-

Pre všeobecnú podstatu ... 69,76% ...... 28.622,53 €

Rovnakým percentuálnym podielom boli prepočítané aj spoločné náklady (pohľadávky proti podstate) týkajúce sa
nehnuteľného majetku a speňaženia tohto majetku, ktoré sú uvedené v ďalšej časti rozvrhu.

Do konkurzného konania sa prihlásilo celkom 14 veriteľov so 76 pohľadávkami s celkovou výškou
pohľadávok 133.591,69 €.
Pohľadávka veriteľa VÚB a.s. Bratislava bola zistená len po výšku 21.272,27 € s tým, že zároveň bolo popreté aj
zabezpečovacie právo z dôvodu prihlásenia pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Konečná suma zistených pohľadávok je 107.178,95 €, z toho pohľadávky zabezpečené záložným právom sú
vo výške 5.623,64 €, nezabezpečené pohľadávky sú vo výške 101.555,31 €.
V konkurznom konaní bol vyhotovený súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV 2013/72 z 15.4.2013
zn. K006436, kde bol zaradený majetok úpadcu:
Súpis všeobecnej podstaty:

1)
1) Stavba – rodinný dom s.č. 937 postavený na parc.č. 1769/11 a 1769/12, Fatranská cesta 937/5,
Sučany, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81, s príslušenstvom a vonkajšími úpravami: vodovodná prípojka,
elektrická prípojka, žumpa, kanalizačná prípojka k žumpe, vonkajšie schody a terasa - podiel 1/1 - súpisová
hodnota: 26.508,95 €
2)
Pohľadávka v sume 663,88 € z titulu nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, Okresný súd Žilina – súpisová hodnota: 663,88 €
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Zároveň bol v tom istom obchodnom vestníku pod zn. K006435 zverejnený súpis oddelenej podstaty veriteľa SR Finančné riaditeľstvo SR Bratislava, následne Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava.

Súpis oddelenej podstaty:

Zabezpečený veriteľ

: SR-Finančné riaditeľstvo SR Bratislava, Daňový úrad Žilina,
Ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
(následne Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava)

Zabezpečovacie právo

: záložné právo

Poradie

: druhé v poradí

Zabezpečené pohľadávky č.: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

1)
Pozemok parc.č. 1769/1, výmera 273m2, ostatná plocha, SR, kat.úz Sučany, LV č. 81 – podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 2.959,32 €
2)
Pozemok parc.č. 1769/2, výmera 638 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 6.915,92 €
3)
Pozemok parc.č. 1769/11, výmera 81 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 878,04 €
4)
Pozemok parc.č. 1769/12, výmera 68 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 737,12 €

Zoznam pohľadávok proti oddelenej a všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh proti oddelenej
a všeobecnej podstate

V Obchodnom vestníku č. 2016/237 z 12.12.2016 bol zverejnený zoznam pohľadávok proti podstate s tým, že pod
zn. K028085 bol zverejnený nielen celkový zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle ust. § 87 ZKR, ale aj
priradenie pohľadávok proti oddelenej podstate a pod zn. K028086 bol zverejnený taktiež celkový zoznam
pohľadávok proti podstate a následné priradenie pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Príslušný orgán, dotknutý zabezpečený veriteľ ako aj veritelia proti podstate boli v oznámení, zverejnenom
v Obchodnom vestníku, upozornení na to, že sú oprávnení nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
a taktiež podať do 30 dní od zverejnenia oznamu prípadné odôvodnené námietky.

Správkyňa neobdržala žiadnu písomnú námietku proti zoznamu pohľadávok proti podstate (či už oddelenej alebo
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Správkyňa neobdržala žiadnu písomnú námietku proti zoznamu pohľadávok proti podstate (či už oddelenej alebo
všeobecnej), ktoré pohľadávky boli vyčíslené spolu na sumu 14.974,90 €.

Po rozpočítaní pohľadávok proti podstate, predstavujú pohľadávky proti oddelenej podstate výšku 3.713,23 €,
pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú čiastku 11.261,67 €.

Celkové príjmy konkurzu (speňaženie oddelenej a všeobecnej podstaty spolu):

V konkurznom konaní boli dosiahnuté nasledovné príjmy zo speňaženia majetku oddelenej, všeobecnej podstaty
a iné príjmy získané pri výkone činnosti správcu:

Speňaženie majetku
Predaj nehn. Majetku (odd. podstata) .

12 407,47

Predaj nehn. Majetku (všeob. podstata)

28 622,53

pohľadávka z titulu mzdy (všeob. podstata)

470,00

pohľadávka OS ZA (všeob. podstata)

663,88

úroky z BÚ (všeob. podstata)

20,97

SPOLU:

42 184,85

Poznámka:
Pri predaji nehnuteľného majetku bola časť kúpnej ceny predstavujúca 30,24% celkovej kúpnej ceny zaradená ako
výťažok do oddelenej podstaty a časť kúpnej ceny predstavujúca 69,76% celkovej kúpnej ceny zaradená ako
výťažok do všeobecnej podstaty.

Potom speňaženie majetku zaradeného do všeobecnej podstaty je nasledovné:

Speňaženie majetku zaradeného do všeobecnej podstaty:

Speňaženie majetku – všeobecná podstata
Zvyšný výťažok zo speňaženia odd. podstaty

3 070,66

Predaj nehn. Majetku (všeob. podstata)

28 622,53

pohľadávka z titulu mzdy (všeob. podstata)

470,00

pohľadávka OS ZA (všeob. podstata)

663,88

úroky z BÚ (všeob. podstata)

20,97

SPOLU:

32 847,98
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Celkové pohľadávky proti podstate:

Tak, ako už bolo uvedené vyššie, v Obchodnom vestníku č. 2016/237 z 12.12.2016 bol zverejnený zoznam
pohľadávok proti podstate s tým, že pod zn. K028085 bol zverejnený nielen celkový zoznam pohľadávok proti
podstate v zmysle ust. § 87 ZKR, ale aj priradenie pohľadávok proti oddelenej podstate a pod zn. K028086 bol
zverejnený taktiež celkový zoznam pohľadávok proti podstate a následné priradenie pohľadávok proti všeobecnej
podstate.
Zverejnenie pohľadávok proti podstate (celkom) bolo z dôvodu lepšej prehľadnosti, určitosti a kontroly priraďovania
pohľadávok proti oddelenej a všeobecnej podstate.

Všetky príjmy a pohľadávky proti podstate sú riadne evidované v evidencii príjmov a nákladov, vedenej počas
konkurzu a sú súčasťou správcovského spisu.

Pri rozpočítaní pohľadávok medzi oddelenú podstatu a všeobecnú podstatu, predstavujú pohľadávky proti
všeobecnej podstate výšku 11.261,67 €.

II.

Rozvrhová časť

A. Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty predstavuje sumu 32.847,98 € a je špecifikovaný
podľa jednotlivých výťažkov v nasledovnej tabuľke:

Speňaženie majetku – všeobecná podstata
Zvyšný výťažok zo speňaženia odd. podstaty

3 070,66

Predaj nehn. Majetku (všeob. podstata)

28 622,53

pohľadávka z titulu mzdy (všeob. podstata)

470,00

pohľadávka OS ZA (všeob. podstata)

663,88

úroky z BÚ (všeob. podstata)

20,97

SPOLU:

32 847,98

B.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate (vrátane odmeny SKP zo speňaženia, SUP
a predpokladaných nákladov do skončenia konkurzu)
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Pohľadávky priradené proti všeobecnej podstate sú špecifikované v nasledovnej tabuľke:

Pozn.:
V položke PPpP – predpokladané pohľadávky do skončenia konkurzu sú zahrnuté nasledovné položky:
Odmena SKP zo speňaženia
Súdny poplatok za konkurz
Ostatné pohľadávky – bankové poplatky, poštovné ...

Odmena SKP zo speňaženia majetku a jej spôsob výpočtu je uvedený v bode C.

Súdny poplatok a spôsob jeho výpočtu je uvedený v bode D.

V prípade nespotrebovaného zostatku z predpokladaných nákladov, tento zostatok bude rozdelený medzi
konkurzných veriteľov podľa princípov stanovených v tomto rozvrhu.
C. Odmena správcu

Odmena správcu bola stanovená v zmysle vyhl.č. 665/2005 Z.z. nasledovne:

a)
Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola Okresným súdom v Žiline priznaná
správkyni odmena vo výške 5.576,58 EUR
b)
Za speňaženie majetku v konkurze: Pri výpočte odmeny správkyne za speňaženie majetku v konkurze
bolo postupované podľa nižšieuvedených ustanovení.

Podľa ust. §17ods. 2 vyhl.č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
správcovi odmena 5% z výťažku.“
Podľa ust. §17 ods. 2 vyhl.č. 665/2005 Z.z. „Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý
sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa ust. §20 ods.1 vyhl.č. 665/2005 Z.z. „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo
viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)
zo sumy výťažku do
33,19 eura
16 %,
b)
zo sumy výťažku nad
33,19 eura
15 %,
c)
zo sumy výťažku nad
331,94 eura
14 %,
d)
zo sumy výťažku nad
3 319,39 eura
13 %,
e)
zo sumy výťažku nad
33 193,92 eu ra
12 %,
f)
zo sumy výťažku nad
331 939,19 eura
3 %,
g)
zo sumy výťažku nad
3 319 391,89 eura
1 %.
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Odmena správkyne zo speňaženia v zmysle cit. ustanovení je špecifikovaná (podľa jednotlivých zložiek speňaženia
majetku) v tabuľke a predstavuje výšku 5.239,99 € + 20%DPH, t.j. spolu vo výške 6.288,- € .

Pozn.: Pri predaji nehnuteľného majetku bol ako základ pre výpočet odmeny použitý výťažok, z ktorého boli
odpočítané náklady priamo súvisiace s predajom majetku,( t.j. kúpna cena vo výške 41.030,- EUR mínus náklady na
inzerciu vo výške 110,48 EUR a náklady na odmenu notára vo výške 344,05 EUR), teda ako základ odmeny bola
stanovená suma 40.575,47 EUR. (viď predchádzajúca tabuľka)

Odmena bola následne prepočítaná pre oddelenú a všeobecnú podstatu v závislosti od pomeru speňaženia
majetku koeficientom 0,7058785 pre všeobecnú podstatu.

T.z., že z odmeny:
- uvedenej pod písm. a) vo výške 5.576,58 EUR bola časť vo výške 3.936,39 EUR priradená ako pohľadávka proti
všeobecnej podstate (proti oddelenej podstate je vo výške 1.640,19 EUR)
- uvedenej pod písm. b) vo výške 6.288,- EUR bola časť vo výške 4.438,56 EUR priradená ako pohľadávka proti
všeobecnej podstate (proti oddelenej podstate je vo výške 1.849,44 EUR)

D. Súdny poplatok za konkurz

Podľa pol.č.5 písm. d) zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je stanovený
súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Pri výpočte súdneho poplatku sa vychádzalo zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty
v celkovej výške 42.184,85 EUR, čo predstavuje základ pre výpočet poplatku.
Súdny poplatok predstavuje potom sumu: 84 EUR.

Súdny poplatok bol následne prepočítaný pre oddelenú a všeobecnú podstatu v závislosti od pomeru
speňaženia majetku koeficientom 0,7058785 pre všeobecnú podstatu.

T.z., že zo SUP v celkovej výške 84,- EUR bola časť vo výške 59,30 EUR priradená ako pohľadávka proti
všeobecnej podstate (proti oddelenej podstate je vo výške 24,70 EUR)
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Ostatné pohľadávky proti podstate do skončenia konkurzu

Ostatné pohľadávky proti podstate do skončenia konkurzu odhaduje správkyňa v celkovej výške 70,- EUR, ktoré by
mali byť použité na mesačné poplatky banke, poplatky spojené s uzatvorením a zrušením účtu správy podstaty, na
poštovné a pod.
Aj tieto poplatky boli prepočítané a priradené samostatne proti všeobecnej podstate koeficientom 0,7058785.

T.z., že ostatné pohľadávky v celkovej výške 70,- EUR boli v časti 49,41 EUR priradené proti všeobecnej podstate
(proti oddelenej podstate sú vo výške 20,59 EUR)

Pozn.:
Odmena správcu zo speňaženia majetku, SUP a Ostatné pohľadávky do skončenia konkurzu sú v tabuľke uvedené
spolu a to v riadku PPpP (predpokladané pohľadávky proti podstate do skončenia konkurzu) Celková suma je
uvedená vo výške 6.442,- EUR, z toho proti všeobecnej podstate je vo výške 4.547,27 EUR (proti oddelenej
podstate vo výške 1.894,73 EUR)

F.

Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vypočítaná nasledovne:

Pozn.:
Ako je zrejmé z tabuľky, oddelený veriteľ bol uspokojený v rozsahu 100% svojej pohľadávky zabezpečenej
záložným právom, zostatok nespotrebovaného výťažku vo výške 3.070,60 EUR bol prevedený do všeobecnej
podstaty.

G. Pomerné rozdelenie výslednej sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Medzi nezabezpečených veriteľov bude rozdelená suma čistého výťažku vo výške 21.586,31 EUR.

Pohľadávka každého nezabezpečeného veriteľa bude uspokojená vo výške 21,2557 % podľa nasledovnej tabuľky:

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

Pohľ.č.

Suma pohľ.

Prihl.spolu

Zistené

Výťažok

1

Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s.

1

207,93

712,93

712,93

151,54

Dostojevského rad 4,

2

505,00

Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.

3

496,44

2 297,02

2 297,02

488,25

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

4

89,46

5

178,92

6

646,86

7

184,34

8

247,90

9

200,32

10

47,58

11

47,58

12

47,58

13

55,02

14

55,02

15

5 611,05

5 611,05

5 611,05

1 192,67

Slovenská konsolidačná a.s.

16

1 588,32

7 177,88

7 177,88

1 525,71

Cintorínska 21, Bratislava

17

2 166,60

titulom uznesenia OS Žilina

18

96,90

na základe prevodu pohľadávok

19

327,21

4K/29/2012 z 11.2.2015

20

626,62

právopl.7.3.2015 (OV51/2015)

21

327,21

pôvodný veriteľ:

22

675,96

Sociálna poisťovňa,a.s.

23

337,98

Ul.29.augusta 8-10

24

337,98

813 63 Bratislava

25

562,83

26

130,27

Spoltex Kravaře s.r.o.

27

4 519,33

4 952,67

4 952,67

1 052,73

Náměstí 416/24,747 21 Kravaře,CZ

28

433,34

Bratislava, Daňový úrad Žilina

38

172,64

2 824,80

2 824,80

600,43

Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

39

11,49

40

178,48

41

735,51

42

468,71

43

193,50

44

143,25

45

365,13

46

384,48

47

171,61

48

12 545,21

12 545,21

12 545,21

2 666,57

815 74 Bratislava
2

3

Pohotovosť, s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

4

5

6

Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, Bratislava
titulom uznesenia OS Žilina
na základe prevodu pohľadávok
4K29/2012-624 z 27.5.2014
právopl. 20.6.2014 (OV125/2014)
pôvodný veriteľ:
SR-Finančné riaditeľstvo SR

7

Ladický Juraj
Jégého 10
Bratislava

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

49

796,82

Junácka 4

50

1 020,92

Olomouc

51

581,62

zástupca pre doručovanie:

52

3 883,87

JUDr. Ľubomír Polák

53

1 789,84

Hurbanova 18, Senica

54

381,67

55

505,12

referenčný kurz NBS: Kč - EURO

56

2 499,17

dňa 15.2.2013 (vyhlásený konkurz)

57

4 939,49

25,386 Kč - 1 EURO

58

5 039,55

59

5 558,81

60

556,17

61

GENERAL FACTORING, a.s.

Deň vydania: 27.07.2017

27 553,06

27 553,06

5 856,60

7 833,24

7 833,24

7 833,24

1 665,00

62

30,70

30,70

30,70

6,53

7 098,04

7 098,04

1 508,74

Košická 56
821 08 Bratislava
zástupca:
HMG&PARTNERS, s.r.o.
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
10 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
Bratislava
11 Legelová Dagmar LEGEL

63

3 304,66

Vápenná 17549/3

64

1 435,23

Bratislava

65

326,91

zástupca:

66

1 387,91

TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.

67

354,06

Údernícka 5, Bratislava

68

289,27

69

47685,01

47 685,01

21 272,27

4 521,57

70

59,74

179,74

179,74

38,21

71

120,00

72

60,60

1 466,70

1 466,70

311,76

Cintorínska 21, Bratislava

73

30,00

titulom uznesenia OS Žilina

74

174,60

na základe prevodu pohľadávok

75

1 121,40

4K/29/2012 z 21.6.2017

76

80,10

127 968,05

101 555,31

12 VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
13 SR - Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10
Bratislava
14 Slovenská konsolidačná a.s.

právopl.:
pôvodný veriteľ:
SR - Daňový úrad Žilina
J.Kráľa 2, Žilina
SPOLU

III.

21
586,31

Záver a poučenie

Na záver možno konštatovať, že nezabezpečení veritelia budú uspokojení v rozsahu cca 21,26% svojich
pohľadávok, zabezpečený veriteľ v rozsahu 100% svojej pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že správkyňa získa ďalší výťažok (v tomto rozvrhu neuvedený), príp. predpokladané budúce pohľadávky
proti podstate nevzniknú, alebo vzniknú v menšom rozsahu, takýto zostatok bude rozdelený medzi
nezabezpečených veriteľov podľa princípov stanovených v tomto rozvrhu.

Poučenie
Správca stanovuje všetkým nezabezpečeným veriteľom 16-dňovú lehotu (počítanú odo dňa zverejnenia tohto
rozvrhu), v ktorej môžu požiadať Okresný súd v Žiline (ako príslušný orgán) o prípadné uplatnenie odôvodnených
námietok proti rozvrhu. Správca zároveň žiada všetkých veriteľov o oznámenie (stačí aj e-mailom) bankového
spojenia, čísla účtu vo forme IBAN, na ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.

V Martine, 24.7.2017

JUDr. Janka Grolmusová
Správca

K018964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Pavúková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská cesta 937/5, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 526 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 29/2012 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 29/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY PRE ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA

I. Všeobecná časť

Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava bol v horeuvedenej
konkurznej veci zaradený nehnuteľný majetok zapísaný:

Zabezpečený veriteľ

: SR-Finančné riaditeľstvo SR Bratislava, Daňový úrad Žilina,

(pôvodný veriteľ)

Ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Zabezpečovacie právo

: záložné právo

Poradie

: druhé v poradí

Zabezpečené pohľadávky č.: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1)
Pozemok parc.č. 1769/1, výmera 273m2, ostatná plocha, SR, kat.úz Sučany, LV č. 81 – podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 2.959,32 €
2)
Pozemok parc.č. 1769/2, výmera 638 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 6.915,92 €
3)
Pozemok parc.č. 1769/11, výmera 81 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 878,04 €
4)
Pozemok parc.č. 1769/12, výmera 68 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 737,12 €

Okresný súd Žilina svojím uznesením z 27.5.2014 rozhodol o vstupe veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava do konkurzného konania z dôvodu nadobudnutia pohľadávok od veriteľa SR – Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Žilina.

Oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bol zverejnený v OV č. 2014/125 z 20.6.2014.

Zabezpečovacie právo k horeuvedenému majetku bolo zo strany správcu v celom rozsahu uznané, pri predmetnom
nehnuteľnom majetku nebola v súpise oddelenej podstaty uvedená žiadna poznámka, ani sa o tomto majetku
neviedlo na súde konanie o jeho vylúčení zo súpisu.

Potom, ako došlo k vyporiadaniu BSM, správkyňa pristúpila k spoločnému speňažovaniu nehnuteľného
majetku v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. zo dňa 13.10.2014
a Okresného súdu v Žiline zo dňa 1.12.2014.
Majetok bol speňažený formou dražby nehnuteľného majetku, za prítomnosti notára, ktorý o priebehu dražby spísal
notársku zápisnicu N135/2015, NZ3332/2015, NCRis3419/2015.

Nehnuteľnosti zabezpečené v prospech oddeleného veriteľa (v súpisovej hodnote 11.490,40 €) sa vydražili
spoločne s nehnuteľnosťami zaradenými do všeobecnej podstaty (v súpisovej hodnote 26.508,95 €), spolu teda
v súpisovej hodnote 37.999,35 € za kúpnu cenu vo výške 41.030,- €.

Pomer kúpnej ceny (s prihliadnutím na súpisovú hodnotu majetku) pre oddelenú podstatu predstavuje
30,24%, pre všeobecnú podstatu 69,76%

Na základe horeuvedeného možno konštatovať, že majetok zaradený do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava v súpisovej hodnote 11.490,40 EUR (OV č.
2013/72) bol speňažený v sume 12.407,47 EUR.

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

A. Náklady proti podstate

V zmysle ust. §96 ods.2 ZKR zostavila správkyňa zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty. Zoznam bol zverejnený v OV č. 2016/237 z 12.12.2016.

Proti predmetnému zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate nepodal nikto námietku.

Ako je zrejmé zo zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, pohľadávky pripadajúce na oddelenú podstatu sú
vo výške 3.713,23 EUR.

B.

Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa

Príjem z predaja majetku – zaplatené podanie vydražiteľa
v dražby nehnuteľného majetku..........................................

12.407,47 €

Pohľadávky proti podstate ................................................... -

3.713,23 €

Výťažok po odpočítaní nákladov proti podstate ..................

8.694,24 €

Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. má prihlásené pohľadávky evidované v Zozname pohľadávok pod por.č. 29 –
37 v celkovej výške 5.623,64 EUR, zabezpečené záložným právom druhým v poradí nehnuteľným majetkom
v súpisovej hodnote 11.490,40 EUR.

Pretože veriteľ (VÚB a.s.), ktorý mal svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom prvým v poradí, neuplatnil
svoje pohľadávky a zabezpečovacie právo v základnej prihlasovacej lehote, toto právo (ako prvé v poradí) mu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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svoje pohľadávky a zabezpečovacie právo v základnej prihlasovacej lehote, toto právo (ako prvé v poradí) mu
zaniklo a na zabezpečenie pohľadávok sa neprihliada.

Na základe horeuvedeného budú pohľadávky zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. (zabezpečené
záložným právom, prihláseným ako druhým v poradí) v celkovej výške 5.623,64 EUR uspokojené po výšku
5.623,64 EUR, t.j. 100% prihlásených pohľadávok por.č. 29-37.

Pozn.:
Zostatok výťažku vo výške 3.070,60 EUR bude zaradený do všeobecnej podstaty pre účely rozdelenia
medzi nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Janka Grolmusová
správca

V Martine, 19.7.2017

K018965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Pavúková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská cesta 937/5, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 526 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 29/2012 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 29/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY PRE ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA

I. Všeobecná časť
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Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava bol v horeuvedenej
konkurznej veci zaradený nehnuteľný majetok zapísaný:

Zabezpečený veriteľ

: SR-Finančné riaditeľstvo SR Bratislava, Daňový úrad Žilina,

(pôvodný veriteľ)

Ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Zabezpečovacie právo

: záložné právo

Poradie

: druhé v poradí

Zabezpečené pohľadávky č.: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

1)
Pozemok parc.č. 1769/1, výmera 273m2, ostatná plocha, SR, kat.úz Sučany, LV č. 81 – podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 2.959,32 €
2)
Pozemok parc.č. 1769/2, výmera 638 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 6.915,92 €
3)
Pozemok parc.č. 1769/11, výmera 81 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 878,04 €
4)
Pozemok parc.č. 1769/12, výmera 68 m2, zast.plocha, SR, kat.úz. Sučany, LV č. 81 - podiel 1/1 –
súpisová hodnota: 737,12 €

Okresný súd Žilina svojím uznesením z 27.5.2014 rozhodol o vstupe veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava do konkurzného konania z dôvodu nadobudnutia pohľadávok od veriteľa SR – Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Žilina.

Oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bol zverejnený v OV č. 2014/125 z 20.6.2014.

Zabezpečovacie právo k horeuvedenému majetku bolo zo strany správcu v celom rozsahu uznané, pri predmetnom
nehnuteľnom majetku nebola v súpise oddelenej podstaty uvedená žiadna poznámka, ani sa o tomto majetku
neviedlo na súde konanie o jeho vylúčení zo súpisu.

Potom, ako došlo k vyporiadaniu BSM, správkyňa pristúpila k spoločnému speňažovaniu nehnuteľného
majetku v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. zo dňa 13.10.2014
a Okresného súdu v Žiline zo dňa 1.12.2014.
Majetok bol speňažený formou dražby nehnuteľného majetku, za prítomnosti notára, ktorý o priebehu dražby spísal
notársku zápisnicu N135/2015, NZ3332/2015, NCRis3419/2015.

Nehnuteľnosti zabezpečené v prospech oddeleného veriteľa (v súpisovej hodnote 11.490,40 €) sa vydražili
spoločne s nehnuteľnosťami zaradenými do všeobecnej podstaty (v súpisovej hodnote 26.508,95 €), spolu teda
v súpisovej hodnote 37.999,35 € za kúpnu cenu vo výške 41.030,- €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pomer kúpnej ceny (s prihliadnutím na súpisovú hodnotu majetku) pre oddelenú podstatu predstavuje
30,24%, pre všeobecnú podstatu 69,76%

Na základe horeuvedeného možno konštatovať, že majetok zaradený do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava v súpisovej hodnote 11.490,40 EUR (OV č.
2013/72) bol speňažený v sume 12.407,47 EUR.

II. Rozvrhová časť

A. Náklady proti podstate

V zmysle ust. §96 ods.2 ZKR zostavila správkyňa zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty. Zoznam bol zverejnený v OV č. 2016/237 z 12.12.2016.

Proti predmetnému zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate nepodal nikto námietku.

Ako je zrejmé zo zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, pohľadávky pripadajúce na oddelenú podstatu sú
vo výške 3.713,23 EUR.

B.

Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa

Príjem z predaja majetku – zaplatené podanie vydražiteľa
v dražby nehnuteľného majetku..........................................
Pohľadávky proti podstate ................................................... -

12.407,47 €
3.713,23 €
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Výťažok po odpočítaní nákladov proti podstate ..................

Deň vydania: 27.07.2017

8.694,24 €

Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. má prihlásené pohľadávky evidované v Zozname pohľadávok pod por.č. 29 –
37 v celkovej výške 5.623,64 EUR, zabezpečené záložným právom druhým v poradí nehnuteľným majetkom
v súpisovej hodnote 11.490,40 EUR.

Pretože veriteľ (VÚB a.s.), ktorý mal svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom prvým v poradí, neuplatnil
svoje pohľadávky a zabezpečovacie právo v základnej prihlasovacej lehote, toto právo (ako prvé v poradí) mu
zaniklo a na zabezpečenie pohľadávok sa neprihliada.

Na základe horeuvedeného budú pohľadávky zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. (zabezpečené
záložným právom, prihláseným ako druhým v poradí) v celkovej výške 5.623,64 EUR uspokojené po výšku
5.623,64 EUR, t.j. 100% prihlásených pohľadávok por.č. 29-37.

Pozn.:
Zostatok výťažku vo výške 3.070,60 EUR bude zaradený do všeobecnej podstaty pre účely rozdelenia
medzi nezabezpečených veriteľov.

Poučenie:
Podľa ust. §96 ods.5 zák.č. 7/2005 Z.z. určuje správca zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná a.s.
Bratislava lehotu 16 dní na schválenie rozvrhu výťažku alebo podanie odôvodnených námietok. Zároveň správca
žiada doručenie bankového spojenia, čísla účtu a VS, na ktorý má byť vyplatený výťažok.

JUDr. Janka Grolmusová
správca

V Martine, 19.7.2017

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

169

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

K018966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Marcela Molitorisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravské nábrežie 906/29, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/1/2017S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/1/2017
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Správca úpadcu: JUDr. Marcela Molitorisová, nar. 27.05.1982, bytom Oravské nábrežie 906/29, 027 44 Tvrdošín,
v zmysle § 168d ods. (1) ZKR oznamuje účastníkom konania, že zostavil návrh splátkového kalendára. Každý kto
tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Podľa § 168d ods. (2) ZKR každý veriteľ,
ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku námietku.
V Martine, 21.07.2017
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K018967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ranč u Mariána, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 906 048
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 92/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 92/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44906048, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa, ktorá bola doručená po
základnej prihlasovacej lehote, a to:
veriteľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
prihlásená suma: 813,01 EUR
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohoto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu –
IBAN: SK4209000000005065011096, pričom variabilným symbolom je 80 (číslo popretej pohľadávky v zozname
pohľadávok).
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na
vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
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K018968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kratina 137/9, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK177/2017 S 1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK 177/2017
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 vo vo veci konkurzu na
majetok úpadcu Eduard Valach, IČO 37068269, nar. 24.12.1966, bytom Kratina 137/9, 97401 Riečka (ďalej aj ako
„úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spisová značka 4 OdK177/2017 bol
21.07.2017 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Martin Vinarčík, so
sídlom správcovskej kancelárie Námestie Matice slovenskej 23/45 965 01 Žiar nad Hronom. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 138/2017 zo dňa 20.7.2017.
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
Banská Bystrica, proc. no. 4OdK 177/2017, bankruptcy procedure was 21.07.2017 declared on the Debtor´s
assets: Eduard Valach, IČO 37068269, born 24.12.1966, adress Kratina 137/9, 97401 Riečka and JUDr. Martin
Vinarčík, registered seat at Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak Republic,
was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published
in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 138/2017 dated on 20.07.2017.
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 „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom
správcovskej kancelárie Námestie Matice slovenskej 23/45 965 01 Žiar nad Hronom, 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 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.
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. Martin Vinarčík, Námestie Matice slovenskej 23/45 965 01 Žiar nad Hronom, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 administrator.
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 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 administrator 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.

JUDr. Martin Vinarčík
Bankruptcy administrator
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K018969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Péči
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 523, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/57/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/57/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Péči, nar. 02.11.1955, trvale bytom Ožďany 523, 980 11 Ožďany; obchodné
meno Štefan Péči, so sídlom Ožďany 523, 980 11 Ožďany, IČO: 41 741 994, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/57/2017, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029
3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX.V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na 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.

K018970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Dávidová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 978/1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/132/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/132/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Iveta Dávidová, nar. 23.04.1964, trvale bytom Tržná 978/1, 979 01 Rimavská Sobota,
adresa na doručovanie Školská 16/17, 979 01 Rimavská Sobota, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/132/2017, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020,
BIC (SWIFT): TATRSKBX.V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na 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.

K018971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Bittova
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 32, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/145/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/145/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Helena Bittova, nar. 03.07.1956, trvale bytom Vyhne 32, 966 02 Vyhne, adresa na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurznej podstaty úpadcu: Helena Bittova, nar. 03.07.1956, trvale bytom Vyhne 32, 966 02 Vyhne, adresa na
doručovanie Jegorovo námestie 2, 040 22 Košice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici, spis. zn.: 4OdK/145/2017, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT):
TATRSKBX.V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na 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.

K018972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Božena Tomíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 221, 96252 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Božena Tomíková, nar. 25.08.1949 bytom: 221, 962 52 Cerovo, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4K/5/2017, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky por. č. 1, veriteľa: SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1, 971 01 Prievidza, SR, IČO: 30 794 536, ktorou bola do
konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 10 136,63 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 16 .
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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.

K018973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4K/8/2017, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 24.07.2017 doručená súhrnná prihláška
pohľadávok:
Prihlásená suma
Právny dôvod
pohľadávky v EUR

Veriteľ
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej

58,40 €

Rozhodnutie
č.
1620698491/524094
OEM-DP-0698491/7/2014-Ra

zo

dňa

12.03.2014

č.k.

58,40 €

Rozhodnutie
č.
1620698491/568388
OEM-DP-0698491/7/2015-Ra

zo

dňa

01.04.2015

č.k.
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171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 312
171, so sídlom: Československej
armády 26, Banská Bystrica
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58,40 €
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OEM-DP-0698491/7/2015-Ra

58,56 €

Rozhodnutie
č.
1620698491/625820
OEM-DP-22672/7/2016-Ra

zo

dňa

15.03.2016

č.k.

58,40 €

Rozhodnutie
č.
1620698491/671661
OEM-DP-30556/7/2017-Ra

zo

dňa

23.03.2017

č.k.

6,70 €
2,20 €
15,60 €
10,10 €
7,40 €
23,70 €
14,70 €
6,30 €

Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania za rok 2009 počítané 1. splátka od
16.07.2009 do 15.07.2013 a II. Splátka od 01.10.2009 do 30.09.2013 č.k.
OEM-DP 12842/6/2014-RA zo dňa 14.02.2014
Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania za rok 2010 počítané 1. splátka od
03.06.2010 do 30.01.2014 a II. Splátka od 01.10.2010 do 30.01.2014 č.k.
OEM-DP 12848/6/2014-RA zo dňa 14.02.2014
Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania za rok 2011 počítané 1. splátka od
25.06.2011 do 30.01.2014 a II. Splátka od 01.10.2011 do 30.01.2014 č.k.
OEM-DP 12852/6/2014-RA zo dňa 14.02.2014
Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania za rok 2012 počítané 1. splátka od
04.05.2012 do 30.01.2014 a II. Splátka od 02.10.2012 do 30.01.2014 č.k.
OEM-DP 12859/6/2014-Ra zo dňa 14.02.2014
Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania za rok 2013 počítané od
26.03.201 do 30.01.2014 č.k. OEM DP 12862/6/2014-Ra zo dňa 14.02.2014
Rozhodnutie č. 23557/2 o vyrubení úroku z omeškania za rok 2014 počítané
od 14.03.2014 do 27.02.2017 č.k. OEM DP 23557/2/2017-Ra zo dňa
08.03.2017
Rozhodnutie č. 23560/2 o vyrubení úroku z omeškania za rok 2015 počítané
od 24.06.2015 do 27.02.2017 č.k. OEM DP 23560/2/2017-Ra zo dňa
08.03.2017
Rozhodnutie č. 1607000006/2 o vyrubení úroku z omeškania za rok 2016
počítané od 08.06.2016 do 27.02.2017 č.k. OEM DP 23561/2/2017-Ra zo
dňa 08.03.2017

JUDr. Jana Živická, správca

K018974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincejová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suché Brezovo 65, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/68/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/68/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1731, ako
správca dlžníka: Iveta Vincejová, nar.: 19.11.1960, trvale bytom Suché Brezovo 65, 991 03 Pôtor, 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. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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LawService Recovery, k.s., správca

K018975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyzek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Nemcovej 872/13, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2017 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1709, ako správca dlžníka: Ján Kyzek, nar.: 13.02.1965, trvale bytom B. Nemcovej
872/13, 990 01 Veľký Krtíš 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. SK52 0900 0000 0050 5974 4592, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K018976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu:

2K 93/2016

Spis. značka správcovského spisu:

2K 93/2016 S1812

Úpadca:

Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER

Miesto podnikania:

Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica

Dátum a čas konania zasadnutia:

15.06.2017 o 10.00 h.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Uloženie záväzného pokynu vo veci správy majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: JUDr. Peter Kočička, bytom Komenského 10D, Banská Bystrica, nar.
20.04.1961 – písomné hlasovanie zo dňa 15.06.2017
2. Člen veriteľského výboru: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO: 64 948 242 - písomné hlasovanie zo dňa 15.06.2017
3. Člen veriteľského výboru: Tünde Bajová, trvale bytom Medená 12, 974 05 Banská Bystrica - písomné
hlasovanie zo dňa 15.06.2017
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Uloženie záväzného pokynu vo veci správy majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty.
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi konkurznej podstaty majetku úpadcu: Ing. Dušan
Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 52
záväzný pokyn a súhlas na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, zapísanej v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky na liste vlastníctva č. 6816, vedenom Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Radvaň, a to
bytu č. 7, ktorý sa nachádza v podkroví, vchod č. 12 v stavbe so súpisným číslom 14282, postavenej na
pozemku s parcelným číslom 3681/291, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“,
so spoluvlastníckym podielom 23612/135042 na pozemkoch, spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu podľa ust. § 86 ods. 3 ZKR, a to úpadcovi - Ing. Dušanovi Hraškovi, trvale bytom Medená
14282/12, 974 05 Banská Bystrica s tým, že nájomná zmluva na majetok úpadcu, tvoriaci všeobecnú
podstatu bude uzavretá za nasledovných podmienok:
1. Predmet nájmu – byt č. 7
2. Doba nájmu - doba neurčitá,
3. Spôsoby ukončenia nájmu – výpoveď bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, dohodou,
odstúpením od zmluvy v prípade omeškania s platením nájomného, s neplnením iných povinnosti podľa
zmluvy, speňažením majetku v rámci konkurzu,
4. Nájomné – 500 Eur mesačne (vrátane nákladov spojených s predmetom nájmu a to energií a služieb),
platené do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi konkurznej podstaty majetku úpadcu:
Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
10 832 52 záväzný pokyn vo veci správy majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty, pričom týmto
zároveň schvaľuje podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Hlasovanie:
ZA:

3

PROTI:

0

ZDRŽAL:

0

Uznesenie č. 1: prijaté
V zmysle ust. § 38 ods. 2, tretia veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru.
Príloha:
Písomné hlasovania členov veriteľského výboru:
Príloha č. 1 - JUDr. Peter Kočička
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Príloha č. 2 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Príloha č. 3 - Tünde Bajová

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru - JUDr. Peter Kočička
Za správnosť: JUDr. Peter Kočička

K018977
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

ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.
ALKON KOŠICE a.s.

36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433
36 576 433

Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská
Slovenská

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

7 581,20 €
23 994,01 €
1 917,77 €
1 038,39 €
344,60 €
1 090,64 €
1 986,25 €
344,60 €
1 090,63 €
27 692,23 €

SKP, k.s., správca

K018978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kirková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku č. 2
Sp. zn. 2K/5/2016 - S1656

Alena Kirková, nar. 12. apríla 1955, Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš

Iný majetok
Por.
Suma
Účet
č.
EUR
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
5.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka z dôchodku za 1,20
mesiac apríl 2017

6.

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka z dôchodku za 57,10
mesiac jún 2017

v Súpisová
hodnota v EUR
1,20

57,10

V Banskej Bystrici, 24. júla 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K018979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku č. 1
Sp. zn. 2K/88/2016 - S1656

Imrich Szaniszlo, nar. 12. januára 1948, bytom Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iný majetok
Por.
Suma
Účet
č.
EUR
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
1.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka z dôchodku za 70,57
mesiac apríl 2017

2.

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka z dôchodku za 70,57
mesiac máj 2017

v Súpisová
hodnota v EUR
70,57

70,57

V Banskej Bystrici, 24. júla 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K018980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zajak/ Peter Zajak-LEPROS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 30/29, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 637 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/172/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/172/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka – Peter Zajak, nar. 18.06.1974, bytom Mlynská 325, 976 45 Hronec, obchodné meno : Peter ZajakLEPROS, miesto podnikania Hlavná 30/29, 976 56 Pohronská Polhora , IČO: 37 637 924 ,oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Komenského 18, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod do 15,00 hod.
Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

K018981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Zajak/ Peter Zajak-LEPROS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 30/29, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 637 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/172/2017S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/172/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/172/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka : Peter Zajak, nar.
18.06.1974, bytom Mlynská 325, 976 45 Hronec, obchodné meno : Peter Zajak- LEPROS, miesto podnikania
Hlavná 30/29, 976 56 Pohronská Polhora , IČO: 37 637 924 ,oznamujem, že uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/172/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the bankrupt Peter Zajak, nar. 18.06.1974, bytom Mlynská 325, 976 45 Hronec, obchodné meno : Peter
Zajak- LEPROS, miesto podnikania Hlavná 30/29, 976 56 Pohronská Polhora , IČO: 37 637 924 ,/ hereinafter
only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
2OdK/172/2017 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.07.2017 .Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 24-th of July 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:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom Komenského 18, 98401 Lučenec, 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: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, Komenského 18, 984
01 Lučenec, 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, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie
alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . 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.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
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 Lučenci, dňa 24.07.2017
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, truste of the bankrupt

K018982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrijan Olách
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlivce 96, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/69/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/69/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca úpadcu Adrijan Olách, nar. 21.05.1973 trvale bytom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, obchodné meno
Adrijan Olách AD-STAV, so sídlom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, IČO:43 578 268, oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Partizánska 15, 985 11 Halič, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,30 hod. Termín
je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0917 742 591 .
V Haliči dňa 24.07.2017
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K018983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrijan Olách
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Nada Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizanska 15, 985 11 Halic
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/69/2017 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/69/2017
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: Adrijan Olách, nar.
21.05.1973 trvale bytom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, obchodné meno Adrijan Olách AD-STAV, so sídlom Malé
Zlievce 96, 991 22 Bušince, IČO:43 578 268 / ďalej len úpadca /, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici, sp.zn.: 4OdK/69/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .
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

184

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees
of the Adrijan Olách, nar. 21.05.1973 trvale bytom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, obchodné meno Adrijan Olách
AD-STAV, so sídlom Malé Zlievce 96, 991 22 Bušince, IČO:43 578 268 , / hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our
duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/69/2017 bankruptcy
was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené 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 21-th of June 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 lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici ,
Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.: 4OdK/69/2017 a v jednom rovnopise na
adresu správcu: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, 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 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 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 in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská Bystrica /, Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.4OdK/69/2017 and in one copy to the truste to the adress:
Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovakia. 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. If the creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
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 Haliči dňa 24.07.2017
Ing. Naďa Bôžiková, správca (Debtor´s trustee)

K018984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radoma 109, 090 42 Radoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/47/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/47/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Lucia Halušková, nar. 02.08.1984, bytom 090 42 Radoma 109,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/47/2017, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo:
2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX. Veriteľ popierajúci
pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K018985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuruc Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Stilla 64, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/8/2017 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1OdK/8/2017
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Kuruc, nar. 18.11.1966, bytom J. Stilla
64, 059 86 Nová Lesná, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K018986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radúz Kapuscinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Humenné 1, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.4.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1 OdK/46/2017 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/46/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
dlžníka Radúz Kapuscinský, nar. 26.04.1975, bytom: Mesto Humenné 1, 066 01 Humenné, sp. zn.: 1OdK/46/2017.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Bardejove, dňa 24.07.2017
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K018987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kopčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Makovická 935/14, 093 03 Čemerné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/44/2017 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/44/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5.2000, ako správca dlžníka: (ďalej len „Dlžník“) Ing.
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5.2000, ako správca dlžníka: (ďalej len „Dlžník“) Ing.
Ján Kopčák, nar. 19. 11. 1956, bytom Makovická 935/14, 093 03 Čemerné, Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, č. k. 2OdK/44/2017, zverejneným dňa 17. 7. 2017 v Obchodnom vestníku 135/2017, bol
vyhlásený konkurz Dlžníka. Toto uznesenie nadobudlo právolatnosť 18. júla 2017. Týmto dňom 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 ) Ing. Ján Kopčák, born. 19. 11. 1956, adress Makovická 935/14, 093
03 Čemerné, Slovak republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No.
2OdK/44/2017 publiced on 17th July 2017 in Commercial bulletin No. 138/2017 bancrupty procedure was on the
Debtor. This resolution of the District cour Prešov became valid on 18th of July 2017. The bancruptcys procedure
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 správcovi na adresu Ing. Eva
Orbanová – správca, so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 2 ZKR)
According to the Act no. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuring and on amendments to certain laws, as
amended (hereinafter only „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 Ing. Eva Orbanová – the bankruptcy
trustee of the debtor, with the registered office Slovenská 69, 080 01 Prešov, Slovak republic. Claims lodged after
the time limit will be accepted, but in such case creditor may not exercise voting rights. The delivery of the
application to the truste has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period
and termination of the right.

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.
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.
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. The claim has to be lodged in euro currency (EUR). Documents proving the
information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor
does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right.
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 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
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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. 3 ZKR)

The Creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Commercial Bulletin that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30
and 31 will be applied accordingly. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing up only if the claim for a
full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the
administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by the
monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the
extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.

Ing. Eva Orbanová
správca

Ing. Eva Orbanová
bankruptcy trustee

K018988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Remeňár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.5.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/50/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/50/2017
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“
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(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“
(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“
(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, ako správca úpadcu Vám oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/50/2017 zo dňa 13.7.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu Eduard Remeňár, nar. 21.5.1970, bytom Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01
Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Eduard Remeňár ERKO, s miestom podnikania Mládeže 2351/2, 085
01 Poprad, IČO: 34 890 050, a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so
sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 137/2017
zo dňa 19.7.2017. Tohto dňa 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 debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. no.: 2OdK/50/2017, dated on 13th July 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Eduard Remeňár, date of birth 21.5.1970, domicile: Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána
Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad, business under and business name Eduard Remeňár ERKO, address of
business Mládeže 2351/2, 085 01 Poprad, ID: 34 890 050, Slovak Republic and appointed us as the truste
JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak Republic, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 137/2017 dated on 19th July 2017. This resolution of the District Court Prešov.
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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. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 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 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.
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
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešove, 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 lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment
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.
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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 does 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.

V / In Prešov, dňa / on 21th July 2017
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee,

K018989
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
Predmet
č.
4.

Dôvod
zapísania

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR
majetok
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka zo mzdy úpadcu za
úpadcu
obd. 12/2016; 1, 2, 3, 4, 5/2017.

Súpisová
hodnota

Typ zložky

932,35 €

Iná majetková
21.07.2017
hodnota
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K018990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONUS VISION s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 12 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 311 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/49/2015 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/49/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY Ing. Jana Kollárová,
správca úpadcu: BONUS VISON s.r.o., so sídlom Hlinková 12, 040 01 týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli správcovi doručená nasledovná prihláška: dňa 11.7.2017 od veriteľa: GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09, Žilina-Bytčica, Slovenska republika, IČO: 36 382
884, prihlásená celková suma: 1 113,56 EUR, nezabezpečená, prihláška bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 24 júla 2017.

K018991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Skurkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 805/2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v zmysle ust. § 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“)

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu: František Skurkai, nar. 02.04.1983, bytom Exnárova 805/2,
040 22 Košice-Dargovských hrdinov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32 K 9/2016 zo dňa
25.07.2016, po speňažení majetku všeobecnej podstaty zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
I.
Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 32 K 9/2016 zo dňa 25.7.2016 v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka František Skurkai, nar. 02.04.1983, bytom Exnárova 805/2, 040 22 Košice-Dargovských
hrdinov, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Oľgu
Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762. Okresný súd zároveň uznal konkurz
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Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762. Okresný súd zároveň uznal konkurz
za malý.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 30.7.2016
(uznesenie okresného súdu sp. zn. 32 K 9/2016 zo dňa 25.7.2016 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
146/2016 z 29.7.2016 (§ 199 ods. 9 ZKR).
Správca v období od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov dňa 02.11.2016 splnil úlohy uložené
okresným súdom v uznesení sp. zn. 32 K 9/2016 zo dňa 25.07.2016, t.j. v stanovených lehotách prvú písomnú
správu zo dňa 10.08.2016 doručil okresnému súdu dňa 12.08.2016 (v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie),
druhú písomnú správu zo dňa 31.08.2016 doručil okresnému súdu dňa 02.09.2016 (v lehote 35 dní od ustanovenia
do funkcie), tretiu písomnú správu zo dňa 14.09.2016 doručil okresnému súdu dňa 14.09.2016 (v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie) a štvrtú písomnú správu zo dňa 25.10.2016 doručil okresnému súdu dňa 28.10.2016 (v
lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov).
V Obchodnom vestníku č. 150/2016 zo 04.08.2016 správca zverejnil oznam o tom, kedy možno nahliadnuť do
správcovského spisu. Rovnako v Obchodnom vestníku č. 150/2016 zo 04.08.2016 správca v súlade s Nariadením
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 zverejnil informáciu o vyhlásení konkurzu vo vzťahu k zahraničným
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka. Zo záznamu záväzkov a tiež písomného
vyjadrenia úpadcu správca nezistil záväzky voči zahraničným veriteľom.
V Obchodnom vestníku č. 171/2016 zo 06.09.2016 správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu
veriteľov na deň 2.11.2016 o 11.30 hod v kancelárskych priestoroch správcu na ul. Mlynská 27 v Košiciach.
V zákonom stanovenej lehote boli správcovi podstaty na adresu jeho kancelárie doručené prihlášky 4-roch
konkurzných veriteľov, a to:
1. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom 1 boulevard Haussmann, 750
09 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č.
542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE

SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 821 08

Bratislava, IČO: 47 258 713
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 17 732,06 EUR
2. Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO:
35923130
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 5 809,62 EUR
3. Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 2 288,18 EUR
4. Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 50 521,51 EUR
Celkovo veritelia podali 9 prihlášok nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 76 351,37 EUR.
Správca po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok (ktorá uplynula dňa 13.09.2016), dňa 14.09.2016
doručil okresnému súdu oznámenie o prihliadnutí na všetky podané prihlášky pohľadávok konkurzných
veriteľov v predmetnom konkurznom konaní.
V Obchodnom vestníku č. 179/2016 z 19.09.2016 správca v zmysle § 32 ods. 7 písm.b) ZKR zverejnil bankový
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

194

Obchodný vestník 143/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2017

V Obchodnom vestníku č. 179/2016 z 19.09.2016 správca v zmysle § 32 ods. 7 písm.b) ZKR zverejnil bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu.
V súlade s § 31 ods. 3 ZKR správca predložil okresnému súdu dňa 28.10.2016 (najneskôr 5 dní pred konaním prvej
schôdze veriteľov) jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v písomnej podobe, aj v elektronickej podobe.
Súčasne predložil aj evidenčnú pomôcku ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích
práv.
V 4. písomnej správe doručenej okresnému súdu taktiež dňa 28.10.2016 správca okresnému súdu oznámil, že
všetky prihlásené pohľadávky konkurzných veriteľov považoval za zistené a túto skutočnosť zapísal do
zoznamu pohľadávok.
Na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 02.11.2016 bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Consumer Finance
Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 923 130. Zápisnicu z prvej schôdze veriteľov
správca doručil okresnému súdu dňa 03.11.2016 a zverejnil ju v Obchodnom vestníku č. 216/2016 z 10.11.2016.
Zápisnicu z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov konaného dňa 2.11.2016 správca rovnako zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 216/2016 z 10.11.2016 a okresnému súdu ju doručil dňa 10.11.2016.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR v zákonnej lehote do 60 dní od vyhlásenia konkurzu dňa 12.9.2016 súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý pravidelne aktualizoval (§ 76 ods. 3 ZKR).
Do konania prvej schôdze veriteľov boli zapísané do všeobecnej podstaty 2 súpisové zložky majetku v celkovej
súpisovej hodnote 3 000,00 EUR, a to
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. SEAT CORDOBA;
EČ: KE350EZ; VIN VSSZZZ6KZTR278656;
farba zelená metalíza, stav vozidla: v premávke; rok výroby: 1996; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Číslo účtu SK5409000000005118311798,
Názov: František Skurkai, Forma vkladu: bežný účet;
Peňažné prostriedky vložené úpadcom: 2 500,00; mena: EUR;
banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.;
súpisová hodnota majetku: 2 500,00 EUR
Súpis všeobecnej podstaty bol v zmysle § 76 a nasl. ZKR zverejnený v Obchodnom vestníku č. 179/2016 z
19.09.2016.
Podľa § 72 ods. 2 ZKR príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Zrážky zo mzdy úpadcu vykonávané jeho zamestnávateľom GETRAG FORD
Transmissions Slovakia, s.r.o., Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, ako súpisová zložka majetku tvoria v konkurze
inú majetkovú hodnotu v rámci všeobecnej podstaty a sú priebežne zapisované do podstaty tak, ako sú mesačne
pripisované na účet úpadcu.
Na základe uvedeného správca listom doručeným 26.08.2016 písomne vyzval zamestnávateľa úpadcu
o vykonávanie zrážok zo mzdy v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 ZKR, a to počnúc najbližším výplatným obdobím
za august 2016 a počas celého trvania konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
232/2016 z 05.12.2016, č. 12/2017 z 18.01.2017, č. 74/2017 z 18.04.2017, č. 110/2017 z 09.06.2017.
Zrážky zo mzdy úpadcu ako iná majetková hodnoty zahrnuté do všeobecnej podstaty činia celkom 6 102,58
EUR.
Okresný súd uznesením sp. zn. 32 K 9/2016 z 29.05.2017 rozhodol o prevode nespotrebovanej časti preddavku
v sume 465,81 EUR na účet konkurznej podstaty. Aj uvedenú zložku majetku správca zapísal do všeobecnej
podstaty.
Oddelené podstaty vytvorené neboli.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do všeobecnej podstaty činí 9 568,39 EUR.
II.
Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
V intenciách záväzného pokynu zástupcu veriteľov Consumer Finance Holding, a.s. zo dňa 29.11.2016 na
speňaženie hnuteľného majetku úpadcu a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR správca ponúkol v I. kole
ponukového konania hnuteľný majetok zapísaný do všeobecnej podstaty za najvyššiu ponuku, minimálne za 100
% súpisovej hodnoty, t. j. za 500,00 EUR, a to:
osobné motorové vozidlo SEAT CORDOBA, EČV: KE350EZ; VIN VSSZZZ6KZTR278656; rok výroby 1996,
farba zelená metalíza, počet najazdených km 224 589.
Oznámenie o I. kole ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2016 z 12.12.2016.
Lehota na predkladanie ponúk záujemcom uplynula dňa 23.12.2016. Do kancelárie správcu bola do skončenia
lehoty určenej v oznámení doručená dňa 15.12.2016 osobne jedna ponuka s navrhovanou kúpnou cenou 501,00
EUR záujemcu Lucia Kušnírová, rod. Kušnírová, nar. 13.07.1983, trvale bytom Exnárova 805/2, 040 22
Košice-Dargovských hrdinov.
Zástupca veriteľov listom zo dňa 29.12.2016 vyslovil súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy so záujemcom Lucia
Kušnírová, rod. Kušnírová, nar. 13.07.1983, trvale bytom Exnárova 805/2, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, za
odsúhlasenú kúpnu cenu 501,00 EUR. V intenciách súhlasu zástupcu veriteľov správca dňa 29.12.2016 uzatvoril
kúpnu zmluvu s vyššie uvedeným záujemcom.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 110/2017 z 09.06.2017 s poučením, že zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti všeobecnej podstate.
IV.
Rozvrhová časť
Vzhľadom na to, že iný speňažiteľný majetok sa už vo všeobecnej podstate v predmetnom konkurznom konaní
nenachádza, správca podľa § 96 a § 98 ZKR pripravil návrh rozvrhu výťažku a predkladá ho v súlade s § 101 ods. 1
ZKR zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie nasledovne:
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 9 569,39 EUR
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2 407,71 EUR

Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 7 161,68 EUR

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
► peňažné prostriedky vložené úpadcom: 2 500,00 EUR
► nespotrebovaný zostatok preddavku v sume 465,81 EUR
► zrážky zo mzdy úpadcu v celkovej sume 6 102,58 EUR
► výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku : osobné motorové vozidlo zn. SEAT
CORDOBA v sume 501,00 EUR

2. Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate :
► poštovné v sume 6,10 EUR
► bankové poplatky SLSP, a.s. v sume 25,00 EUR
► kanc. potreby, kopírovanie v sume 121,87 EUR
► notárske poplatky v sume 2,87 EUR
► paušálna odmena správcu v sume 663,88 EUR na základe uznesenia okresného súdu
sp. zn. 32 K/9/2016 zo dňa 29.05.2017
► náhrada nákladov za vedenie kanc. § 24b písm.d) vyhl. 665/2005 Z.z. v sume 500,00 EUR
► odmena správcu z výťažku v sume 933,64 EUR
► súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 14,35 EUR
► predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu (do ukončenia konkurzu správca
predpokladá

náklady

spojené s

bankovými

a poštovými poplatkami, zrušením

správcovského účtu a paušálnou úhradou nákladov v zmysle § 24b písm. d) vyhl. č.
665/2005 Z. z.) v sume 140,00 EUR

Výpočet odmeny správcu z výťažku :
·

·
·

podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 655/2005 Z. z., za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením v sume 2 500,00 EUR patrí správcovi odmena 1 % z výťažku, t. j. 25,00 EUR (podľa § 13
ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 2 500,00 EUR odpočítavajú náklady speňaženia v sume 0,00
EUR)
podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 655/2005 Z. z., za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením v sume 465,81 EUR patrí správcovi odmena 1 % z výťažku, t. j. 4,66 EUR (podľa § 13 ods. 2
vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 465,81 EUR odpočítavajú náklady speňaženia v sume 0,00 EUR)
podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej majetkovej hodnoty zrážok zo mzdy v sume
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podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej majetkovej hodnoty zrážok zo mzdy v sume
celkom 6 102,58 EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 %
zo sumy výťažku nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 3 330
EUR, čo činí 420,00 EUR + 13 % zo sumy výťažku nad 3 330 EUR do 6 102,58 EUR, čo činí 360,44 EUR,
spolu 830,24 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy
6 102,58 EUR odpočítavajú
náklady speňaženia v sume 0,00 EUR).
podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie hnuteľnej veci v sume 501,00 EUR patrí
správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku nad 30
EUR do 330 EUR, čo činí 45,00 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 501,00 EUR, čo činí 23,94
EUR, spolu 73,74 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 501,00 EUR odpočítavajú
náklady speňaženia v sume 0,00 EUR).

Odmena správcu z výťažku činí celkom 933,64 EUR.

Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení štyria nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávok správcom.
V zmysle tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky
konkurzných veriteľov uspokojené v rozsahu 9,3799 % prihlásenej a zistenej sumy.

Suma
nezabezpečených
v€

Nezabezpečený veriteľ

Rozvrh
prihlásených Suma uznaných nezabezpečených
Uspokojenie
%
uspokojenia
pohľadávok pohľadávok
nezabezpečeného
veriteľa
v€
veriteľa
v€

BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE
SA
pobočka zahraničnej banky
17 732,06
Karadžičova
2,
Bratislava
IČO: 47258713

17 732,06

9,3799

1 663,25

Consumer Finance Holding,
a.s.
Hlavné
námestie
12, 5 809,62
Kežmarok
IČO: 35923130

5 809,62

9,3799

544,94

Poštová
banka,
Dvořákovo
nábrežie
Bratislava
IČO: 31340890

2 288,18

2 288,18

9,3799

214,63

1, 50 521,51

50 521,51

9,3799

4 738,86

76 351,37

76 351,37

Všeobecná úverová
a.s.
Mlynské
nivy
Bratislava
IČO: 31320155

a.s.,
4,

banka,

7 161,68

Poučenie správcu:
Zástupca veriteľov predložený návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty v zmysle § 101 ods. 1 ZKR schváli
v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K018992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v zmysle ust. § 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“)
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu: Jakub Klema, nar. 29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29,
Košice-Šaca, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26 K 77/2015 zo dňa 25.01.2016, po
speňažení majetku všeobecnej podstaty zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
I.
Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 26 K 77/2015 zo dňa 25.1.2016 v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Jakub Klema, nar. 29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil JUDr.
Oľgu Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu S762. Okresný súd zároveň uznal
konkurz za malý.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 02.02.2016
(uznesenie okresného súdu sp. zn. 26 K 77/2015 zo dňa 25.1.2016 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
20/2016 z 01.02.2016 (§ 199 ods. 9 ZKR).
Správca v období od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov dňa 05.05.2016 splnil úlohy uložené
okresným súdom v uznesení sp. zn. 26 K 77/2015 zo dňa 25.01.2016, t.j. v stanovených lehotách prvú písomnú
správu zo dňa 15.02.2016 doručil okresnému súdu dňa 15.02.2016 (v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie),
druhú písomnú správu zo dňa 07.03.2016 doručil okresnému súdu dňa 08.03.2016 (v lehote 35 dní od ustanovenia
do funkcie), tretiu písomnú správu zo dňa 21.03.2016 doručil okresnému súdu dňa 22.03.2016 (v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie) a štvrtú písomnú správu zo dňa 14.04.2016 doručil okresnému súdu dňa 19.04.2016 (v
lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov).
V Obchodnom vestníku č. 25/2016 z 08.02.2016 správca zverejnil oznam o tom, kedy možno nahliadnuť do
správcovského spisu. Rovnako v Obchodnom vestníku č. 25/2016 z 08.02.2016 správca v súlade s Nariadením
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 zverejnil informáciu o vyhlásení konkurzu vo vzťahu k zahraničným
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka. Zo záznamu záväzkov a tiež písomného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka. Zo záznamu záväzkov a tiež písomného
vyjadrenia úpadcu správca nezistil záväzky voči zahraničným veriteľom.
V Obchodnom vestníku č. 48/2016 z 10.03.2016 správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov
na deň 05.05.2016 o 13.00 hod v kancelárskych priestoroch správcu na ul. Mlynská 27 v Košiciach.
V zákonom stanovenej lehote boli správcovi
nezabezpečených konkurzných veriteľov, a to:

na

adresu

jeho

kancelárie

doručené

prihlášky

6-tich

1. Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky celkom 564,72 EUR
2. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 10 845,46 EUR
3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky celkom 427,67 EUR
4. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4,
Bratislava
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 37,00 EUR
5. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky celkom 2 236,87 EUR
5. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky celkom 427,67 EUR
6. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava
výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 21 076,10 EUR
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky
veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, v sume 20
360,73 EUR. Správca v súlade s § 28 ods. 3 ZKR zverejnil oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu
pohľadávok v Obchodnom vestníku č. 131/2016 z 08.07.2016.
Prihlásené a zistené pohľadávky celkom 6 veriteľov úpadcu predstavujú celkovú výšku 55 548,55 EUR.
V Obchodnom vestníku č. 61/2016 z 31.03.2016 správca v zmysle § 32 ods. 7 písm.b) ZKR zverejnil bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu.
V súlade s § 31 ods. 3 ZKR správca predložil okresnému súdu dňa 19.04.2016 (najneskôr 5 dní pred konaním prvej
schôdze veriteľov) jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v písomnej podobe, aj v elektronickej podobe.
Súčasne predložil aj evidenčnú pomôcku ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích
práv.
Na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 05.05.2016 bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Consumer Finance
Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 923 130 (ďalej len „zástupca veriteľov“). Zápisnicu
z prvej schôdze veriteľov správca doručil okresnému súdu dňa 06.05.2016 a zverejnil ju v Obchodnom vestníku č.
90/2016 z 11.05.2016.
Zápisnicu z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov konaného dňa 05.05.2016 správca rovnako zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 90/2016 z 11.05.2016 a okresnému súdu ju doručil dňa 06.05.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR v zákonnej lehote do 60 dní od vyhlásenia konkurzu dňa 18.3.2016 súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý pravidelne aktualizoval (§ 76 ods. 3 ZKR).
Do konania prvej schôdze veriteľov boli zapísané do všeobecnej podstaty 3 súpisové zložky majetku v celkovej
súpisovej hodnote 2 239,00 EUR, a to
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. OPEL CORSA 1,2 3DV;
EČ: KE202GD; VIN W0L0XCF0834082045;
farba šedá metalíza, stav vozidla: v premávke; rok výroby: 2003; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 1 700,- EUR
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: notebook zn. HP
Zakúpený v júni 2015; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 399,00 EUR
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. SAMSUNG
Zakúpený v auguste 2015; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 140,00 EUR
Súpis všeobecnej podstaty bol v zmysle § 76 a nasl. ZKR zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 z
24.03.2016.
Podľa § 72 ods. 2 ZKR príjmy úpadcu podliehajú konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Zrážky zo mzdy úpadcu vykonávané jeho zamestnávateľom KTM Bratislava s.r.o.,
Studená 5, 821 04 Bratislava, IČO: 46 082 956, ako súpisová zložka majetku tvoria v konkurze inú majetkovú
hodnotu v rámci všeobecnej podstaty a sú priebežne zapisované do podstaty tak, ako sú mesačne pripisované na
účet úpadcu.
Na základe uvedeného správca listom 24.03.2016 písomne vyzval zamestnávateľa úpadcu o vykonávanie zrážok
zo mzdy v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 ZKR, a to počnúc najbližším výplatným obdobím za marec 2016 a
počas celého trvania konkurzu.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
150/2016 zo 04.08.2016, č. 12/2017 z 18.01.2017, č. 46/2017 zo 07.03.2017, č. 96/2017 z 22.05.2017.
Zrážky zo mzdy úpadcu ako iná majetková hodnoty zahrnuté do všeobecnej podstaty činia celkom 1 457,70 EUR.
Okresný súd uznesením sp. zn. 26 K 77/2015 z 09.06.2016 rozhodol o prevode nespotrebovanej časti preddavku
v sume 1 659,70 EUR na účet konkurznej podstaty. Aj uvedenú zložku majetku správca zapísal do všeobecnej
podstaty.
Oddelené podstaty vytvorené neboli.
Celková súpisová hodnota majetku zaradeného do všeobecnej podstaty činí 5 356,40 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Speňaženie súboru hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
Vo veci speňažovania súboru hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty správca listom zo dňa
21.9.2016 požiadal zástupcu veriteľov Consumer Finance Holding, a.s., o uloženie záväzného pokynu. Prípisom zo
dňa 26.09.2016 zástupca veriteľov uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu,
a to súboru hnuteľných vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
58/2016 z 24.3.2016 pod 006600. Záväzný pokyn zástupcu veriteľov správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
199/2016 zo 17.10.2016.
V intenciách záväzného pokynu zástupcu veriteľov a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR správca zverejnil I. kolo
ponukového konania na predaj súboru hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty. Najnižšia suma
cenovej ponuky v I. kole bola stanovená minimálne za 100 % súpisovej hodnoty majetku. Oznámenie o I. kole
ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 232/2016 z 5.12.2016.
Dňa 20.12.2016 sa v kancelárii správcu na Mlynskej ul. č. 27 v Košiciach uskutočnilo za prítomnosti správcu
vyhodnotenie I. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku, a to súboru hnuteľných
vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 z 24.03.2016 pod
K006600. V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiadny záujemca. Na základe uvedeného
správca konštatoval, že I. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne. Vyhodnotenie I. kola ponukového
konania správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 12/2017 z 18.1.2017.
II. kolo ponukového konania na predaj súboru hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 46/2017 zo 07.03.2017. Najnižšia suma cenovej ponuky v II. kole bola stanovená
minimálne za 70 % súpisovej hodnoty majetku.
Dňa 20.03.2017 sa v kancelárii správcu na Mlynskej ul. č. 27 v Košiciach uskutočnilo za prítomnosti správcu
vyhodnotenie II. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku. V stanovenej lehote sa do
ponukového konania neprihlásil žiadny záujemca. Na základe uvedeného správca konštatoval, že II. kolo
ponukového konania sa skončilo neúspešne. Vyhodnotenie II. kola ponukového konania správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 57/2017 z 22.3.2017.
Následne správca v Obchodnom vestníku č. 57/2017 z 22.03.2017 zverejnil III. kolo ponukového konania na
predaj súboru hnuteľného majetku zapísaného do všeobecnej podstaty. Najnižšia suma cenovej ponuky v III. kole
bola stanovená minimálne za 50 % súpisovej hodnoty majetku.
Dňa 05.04.2017 sa v kancelárii správcu na Mlynskej ul. č. 27 v Košiciach uskutočnilo za prítomnosti správcu
vyhodnotenie III. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku, a to súboru hnuteľných
vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 z 24.03.2016 pod
K006600. Z 3 doručených ponúk najvyššiu kúpnu cenu za súbor hnuteľných vecí predložil účastník NIKKA
INVESTMENT s.r.o., so sídlom Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 812 951. Následne správca predložil
víťaznú ponuku záujemcu na vyhodnotenie zástupcovi veriteľov, a to listom zo dňa 05.04.2017. Vyhodnotenie III.
kola ponukového konania správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 88/2017 z 10.05.2017.
Zástupca veriteľov listom zo dňa 11.04.2017 vyslovil súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy na predaj súboru
hnuteľných vecí zo všeobecnej podstaty za ponúknutú kúpnu cenu 1 144,00 EUR so záujemcom NIKKA
INVESTMENT s..o., so sídlom Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 812 951. V intenciách súhlasu zástupcu
veriteľov správca dňa 25.04.2017 uzatvoril kúpnu zmluvu s vyššie uvedeným záujemcom.
III.
Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 88/2017 z 10.05.2017 s poučením, že zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Rozvrhová časť
Vzhľadom na to, že iný speňažiteľný majetok sa už vo všeobecnej podstate v predmetnom konkurznom konaní
nenachádza, správca podľa § 96 a § 98 ZKR pripravil návrh rozvrhu výťažku a predkladá ho v súlade s § 101 ods. 1
ZKR zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie nasledovne:
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 4 261,10 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate : 2 093,60 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 2 167,50 EUR
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
► nespotrebovaný preddavok v sume 1 659,70 EUR
► zrážky zo mzdy úpadcu v celkovej sume 1 457,70 EUR
► výťažok zo speňaženia súboru hnuteľného majetku pozostávajúceho z: osobné motorové
vozidlo zn. OPEL CORSA, 1,2 3DV, notebook zn. HP, mobilný telefón zn. SAMSUNG
v celkovej sume 1 144,00 EUR
2. Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate :
► poštovné v sume 24,55 EUR
► bankové poplatky SLSP, a.s. v sume 50,15 EUR
► bankové poplatky za poskytnutie súčinnosti podľa § 75 ods. 6 ZKR v sume 80,00 EUR
► kanc. potreby, kopírovanie v sume 200,22 EUR
► notárske poplatky (osvedčenie listín a podpisu správcu) v sume 31,28 EUR
► paušálna odmena správcu v sume 663,88 EUR na základe uznesenia okresného súdu
sp. zn. 26 K/77/2015 zo dňa 09.06.2016
► náhrada nákladov za vedenie kanc. § 24b písm.d) vyhl. 665/2005 Z.z. v sume 500,00 EUR
► odmena správcu z výťažku v sume 399,18 EUR
► súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 4,34 EUR
► predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu (do ukončenia konkurzu správca
predpokladá

náklady

spojené s

bankovými

a poštovými poplatkami, zrušením

správcovského účtu a paušálnou úhradou nákladov v zmysle § 24b písm. d) vyhl. č.
665/2005 Z. z.) v sume 140,00 EUR
Poznámka k pohľadávkam proti podstate: Vzhľadom k tomu, že okresný súd vo veci návrhu dlžníka na
vyhlásenie konkurzu vyhlásil konkurz bez ustanovenia predbežného správcu, správca po vyhlásení konkurzu
vykonával všetky úkony týkajúce sa zisťovania majetku, čomu zodpovedajú zvýšené náklady - pohľadávky proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonával všetky úkony týkajúce sa zisťovania majetku, čomu zodpovedajú zvýšené náklady - pohľadávky proti
všeobecnej podstate.
Výpočet odmeny správcu z výťažku :
·

·

·

podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 655/2005 Z. z., za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením v sume 1 659,70 EUR patrí správcovi odmena 1 % z výťažku, t. j. 16,60 EUR (podľa § 13
ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 1 659,70 EUR odpočítavajú náklady speňaženia v sume 0,00
EUR)
podľa § 20 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej majetkovej hodnoty zrážok zo mzdy
v sume celkom 1 457,70 EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR
+ 15 % zo sumy výťažku nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 330 EUR
do 1 457,70 EUR, čo činí 157,88 EUR, spolu 207,68 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od
sumy 1 457,70 EUR odpočítavajú náklady speňaženia v sume 0,00 EUR).
podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie súboru hnuteľného majetku v sume celkom
1 144,00 EUR patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 330 EUR, čo činí 52,80 EUR + 15 % zo
sumy výťažku nad 330 EUR do 1 144,00 EUR, čo činí 122,10 EUR, spolu 174,90 EUR (podľa § 13 ods. 2
vyhl. č. 665/2005 Z. z. sa od sumy 1 144,00 EUR odpočítavajú náklady speňaženia v sume 0,00 EUR).

Odmena správcu z výťažku činí celkom 399,18 EUR.
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 6-ti nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávok správcom.
V zmysle tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky
konkurzných veriteľov uspokojené v rozsahu 3,902 % prihlásenej a zistenej sumy.

Nezabezpečený veriteľ

Suma
nezabezpečených
v€

Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12,
564,72
060
01
Kežmarok,
IČO: 35 923 130
Československá obchodná banka,
a.s.,
10 845,46
Michalská 18, 815 63 Bratislava,
IČO: 36 854 140

Rozvrh
Suma
prihlásených
Uspokojenie
uznaných nezabezpečených %
uspokojenia
pohľadávok
nezabezpečeného
pohľadávok
veriteľa
veriteľa
v€
v€

564,72

3,902

22,04

10 845,46

3,902

423,19

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO:
35
942
436 427,67
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

427,67

3,902

16,69

KOOPERATIVA
poisťovňa,
a.s.
Vienna
Insurance
Group
Štefanovičova
4, 37,00
816
23
Bratislava,
IČO: 00 585 441

37,00

3,902

1,44

Tatra
banka,
a.s.,
Hodžovo
námestie
3,
2 236,87
811
06
Bratislava,
IČO: 00 686 930

2 236,87

3,902

87,28

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
Grösslingova
77,
41 436,83
824
68
Bratislava,
IČO: 31 351 026

41 436,83

3,902

1 616,86
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55 548,55

2 167,50

Poučenie správcu:
Zástupca veriteľov predložený návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty v zmysle § 101 ods. 1 ZKR schváli
v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K018993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smekal Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 16, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2017 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/1/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Eduard Smekal, nar. 21.05.1972, bytom Muškátová 16, 040 11 Košice, boli v základnej
prihlasovacej lehote doručené prihlášky veriteľa:

1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava vo výške 228,44 EUR

2. BNP Paribas Personal Finance SA, konajúca na území SR prostr. BNP Paribas Personal Finance SA,
pobočka zahraničnej banky vo výške 482,09 EUR

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K018994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boháč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomená 26, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/26/2017 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/26/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci úpadcu Jaroslava Boháča, nar. 05.07.1978, bytom Lomená 26, 040 01 Košice, boli v základnej
prihlasovacej lehote doručené prihlášky veriteľa:

1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava vo výške 829,93 EUR

JUDr. Igor Varga,
SKP

K018995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 225 576, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu.
Predmet ponukového konania: Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci časť podniku (obsahuje
nehnuteľnosti, príslušenstvo, stroje a zariadenia).

Oddelená podstata tvorí:
4.) katastrálne územie Hurbanovo, na LV č. 1547 ako:
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

podiel

vš. hodonota

2540/1

548

zastavané plochy a nádvoria

1/1

3 901,76,-€

2541

1393

zastavané plochy a nádvoria

1/1

9 918,16,-€

2542

1988

zastavané plochy a nádvoria

1/1

14 154,56,-€

Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom č. 15/2015 zo dňa 25.01.2015 znalkyňou Ing.
Zuzanou Kočkvičovou, Hurbanovo.

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

Súpisné číslo na parcele číslo

druh stavby

podiel

vš. hodnota

1371

2541

výrobňa mäsových sp.

1/1

509 862,50,-€

1372

2542

dom

1/1

12 408,22,-€

Súčasti:
Všeobecná hodnota vypočítaná v rámci zlúčenej stavby
- oplotenie (pred administratívnou časťou), dĺžka plotu 41 m, tech. hodnota 3 795,10,-€
- oplotenie (bariérové pri vstupe pre odberateľov), dĺžka plotu 20m, tech. hodnota 2 501,6,-€
- oplotenie (pri obchodnej jednotke), dĺžka plotu 10 m, tech. hodnota 1 231,83,-€
- oplotenie (pred domom), dĺžka plotu 63 m, technická hodnota 1 298,32,-€
- spevnené plochy zo zámkovej dlažby (chodníky pri vstupe do administratívy popri stavbe výrobne) parc. č. 2542,
tech. hodnota 477,13,-€
- spevnené plochy betónové (betónové plochy-dvor), parc. č. 2542,dvor, tech. hodnota 19 925,80,-€
Všetko v katastrálnom území Hurbanovo

Por. č. 28, inv.č. 20000045 Distribučný box – pult Hurbanovo v účtovnej evidencii od 31.12.2010 za OCS 6873,75€
VŠH = 84€

Oddelená podstata tvorí:

Por. č. 22, inv.č. nie je pridelené Piestová narážačka Schrofner v účtovnej evidencii od – nezistené za OCS
7794,46€
VŠH = 7180,-€

Por. č. 30, inv.č. 20000059 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 2322,-€
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Por. č. 31, inv.č. 20000060 Vyškvarovací kotol v účtovnej evidencii od 12.9.2011 za OCS 41833,-€
VŠH = 2322,-€
Všeobecná hodnota hnuteľných vecí stanovená dodatkom č. 1/2015 k znaleckému posudku č. 3/2015 zo dňa
22.09.2015 znalcom Ing. Danielom Fabiánom, .

Oddelená podstata tvorí:
Hnuteľné veci umiestnené v prevádzke Hurbanovo:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

r
/roky/

P. ks

VŠH
/eur/

- rezačka mäsa RM – 3000 s výrobným číslom 2/2011
6
*

20000049

Rezačka mäsa RM3000

1

3,83

4726,6,-€

- univerzálna miešačka mäsa M-3000s výrobným číslom 80001/2011
24*

20000050

Univerzálna miešačka mäsa MM3000

1

3,83

6030,- €

- vysokorýchlostný kuter VK 200 GO s výrobný číslom 5/2011
1
*

20000051

Kuter SM200 VK200

1

3,83

31468,6,-€

- výrobník šupinového ľadu s výkonom cca 100kg/24 hod. s výrobný číslom 02 GO/2011
23*

20000052

Výrobník šupinového ľadu

1

3,83

389,10,- €

- vákuová dvojkomorová balička typ VP-1000, TA-15/42 s výrobný číslom G06/2011
21
*

Vákuová dvojkomorová balička TA-15/42

1

4

3716,1

- dva kusy Bubnovej masírovačky mäsa M – 1000 s výrobnými číslami 02/2011 a 03/2011
2

20000055

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

5381,8
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20000055

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

5381,8

20000056

Mäsiarovačka mäsa M1000

1

3,83

3939,7

- varný kotol elektrický – 2 ks, objem 300 l, TY: PM91E370GN, 1 ks
4
*
5

20000057

Varný kotol VK 300EM

1

3,83

25358,7,-€

20000058

Varný kotol VK 300EM

1

3,83

25358,7,-€

*

- dva kusy výškvarných kotlov s výrobnými číslami VC 2772/10 a VC 2773/10
*30

20000059

Vyškvarovací kotol VK300EM

1

3,83

8 512,-€

- dva kusy dvojvozíkovej udiarne MAUTING UKM 2002 s výrobnými číslami 2708/11
a 2702/2011,
7
*
8*

20000061

Udiareň dvojvozíková UKM 2002 s prísluš.

1 3,83

39832

20000062

Udiareň dvojvozíková UKM 2002 s prísluš

1 3,83

39832

(pečenie, sušenie, údenie a varenie
- mikroprocesorové riadenie 99 programov
- výkon 1200-1600 kg/8 hodín
- plynový ohrev
- automatický čistiaci systém)

Deň registrácie zabezpečovacieho práva v poradovom čísle 7 a 8: 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- montáž zariadenia (ťažko identifikovateľné)
38*

20000064

Montáž technologoického zariadenia

1

3,83

- mraziaci box 1,24
*32
33*

Mraziací box
Mraziací box

1
1

3,83
3,83

2811,2
3105,2
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- zoznam zariadení technológie mraziaceho boxu 1,24:
kondenzačná jednotka, typ 44/2011, 1ks- rozvádzač, typ 13/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty, typ OCH/M 25/2011, 1ks
kondenzátor, typ súčasť KJ, 1ks
výparník – č.m. 1.50, Mraziareň -18 C / - 20 C, typ PM 240.64, 1ks

mraziaci box 1,37
zoznam zariadení technológie mraziaceho boxu 1,37:
kondenzačná jednotka, typ 43/2011, 1ks
rozvádzač, typ 14/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty, typ OCH/M 25/2011, 1ks
kondenzátor, typ súčasť KJ, 1ks
výparník – č.m. 1.50, Mraziareň -18 C / - 20 C, typ PM 140.66, 1ks

Deň registrácie zabezpečovacieho práva 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé poradie

- chladiarenská technológia pozostáva:
Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

36*

20000062

Chladiarenská technológia

1

3,83

VŠH
/eur/
84409,47

združená kondenzačná jednotka, typ 46/2011, 1ks
rozvádzač, typ 12/2011, 1ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty (do 4st.), typ OCH/M 25/2011, 10ks
ovládacia skrinka so zobrazovaním teploty (nad 4st), typ OCH/M 25/2011, 5ks
kondenzátor, typ 10M00S011003211020000, 1ks
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rekuperácia (ohrev TUV), typ 2H022061000-19/2010, 1ks
monitorovací systém, typ OCH/N 25/2011, 1ks
výparníky, typ: OCH/N 25/2011, 1ks

Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom č. 3/2015, č. zn 910714 znalcom Ing. Danielom
Fabiánom, Žilina.

Zabezpečenie:
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 12.04.2013
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 13.09.2011
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva zo dňa 19.09.2011

Deň registrácie zabezpečovacieho práva 13.09.2011.
Poradie zabezpečovacieho práva: v prvom poradí

Všeobecná podstata
katastrálne územie Hurbanovo na LV č. 3890 ako:
Súpisné číslo
1371

na parcele číslo
2540/2

druh stavby

podiel

obchod. ubyt.

1/1

vš. hodnota
87 445,56,-€

Parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape.
parc. č.

výmera

2540/2

338

druh
zastavané plochy a nádvoria

podiel

vš. hodnota

1/1

2406,56,-€

Všeobecná hodnota vypočítaná v rámci zlúčenej stavby
- prípojka vody (s napojením na verejnú vodovodnú sieť mesta, cez vodomernú šachtu, ktorá je za plotom pri vstupe
do administratívy), parc. č. 2542, tech. hodota. 659,74,-€
- kanalizačná prípojka (celková dĺžka 25 m, popri objekte výrobne pri vstupe do administratívy), parc. č. 2542, tech.
hod. 1 447,61,- €
- elektrická prípojka (podzemná), parc. č. 2542, tech. hodnota 544,84,-€
- plynová prípojka ( z uličného rozvodu z r. 1996 od regulačnej stanice, ktorá je pred rodinným domom po objekt
výrobne) parc. č. 2542, tech. hodnota 277,05,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- vodomerná šachta (na pozemku pred hlavným vstupom do administratívy), parc. č. 2542, tech. hodnota 468,42,-€
- studňa – kopaná (hĺbka 5m, priemer 1000 mm), technická hodnota 339,35 ,-€

Všetko v katastrálnom území Hurbanovo.

Hnuteľné veci nachádzajúce sa v prevádzke Hurbanovo:

Por.
č.

Inv.
č.

Názov

P. ks

r
/roky/

10
11
13
14
15
16
17
25
26
27
29

20000007
20000008
20000010
20000066
30000011
20000044
10000137
20000065
30000001
10000050
20000011

Umývačka udiarenských palíc bubnová UUP1
Narážačka HNDTMANN VF200
Zariadenie na umývanie prevádzky
Rezačka preklápačka
Rezačka mäsa RM1000
Parný kotol
Chladiarenské zariadenie
Sťahovačka slaniny
Vysokozdvižný vozík
Vysokozdvižný vozík
Majetok do 10 000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
súbor

6,5
6,5
6,5
5,5
5,25
4,5
13,5
5,5
14,5
5,5
6,5

VŠH
/eur/
4694,2
13869,3
860,90,-€
516,42,-€
774,7
3 680,-€
297,32,-€
1 146,-€
410,6
3437,5
7080,3

2. Podmienky ponukového konania:
2.1.
Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2.
Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú SK47 1111 0000 0066 1582 0053. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk.
2.3

Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za časť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.3
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou za časť
podniku spolu v súlade s podmienkami ponukového konania. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú
ponuku, len v prípade ak oprávnená osoba po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku
kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
2.4.
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia
o 15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
2.5.

Podmienka predaja: en bloc (nie podľa jednotlivých položiek).

3. Náležitosti ponuky:
3.1.
Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 30K/31/2013 DIOS Slovakia, s.r.o., IČO 36 225 576, Gemerská 3, 040 11 Košice,
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3.
späť.

Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať

3.4.

Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného
oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie
staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4.

Vyhodnotenie ponúk:

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.5.

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

4.6.
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca
vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, ponuka
záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku, len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky
s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.
4.7.
V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
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4.8.
O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5vyhotoví správca úradný záznam.
4.9.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy,
záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.

JUDr. Igor Varga,
SKP
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