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N á v r h  u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie Domova
jesene života



D ô v o d o v á  s p r á v a

V súlade s §15 ods. 1 aods. 3 VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 
SR Bratislava, v súlade s Rozhodnutím primátora 9/2021, čl. 4 ods.8 a v súlade s rozhodnutím 
primátora č. 12/2016, čl. 2 ods. 1 pism. e), predkladáme návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie Domova jesene života.

Domov jesene života eviduje neuhradené pohľadávky voči prijímateľom sociálnych služieb, ktori 
zomreli a tiež voči prijímateľom ktori boli zbavený dlhu konkurzným konaním. Na základe uznesení, 
ktorými boli dedičské konania zastavené a v súlade s usmernením Magistrátu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, MAGS OLP-27191/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, navrhuje trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie.
Predmetné sa týka neuhradených pohľadávok podľa prílohy č. 1 - odpis pohľadávok DJZ.
Spolu pohľadávky na trvalé upustenie od vymáhania a odpis vo výške: 23 762,46 Eur.
Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie z účtovnej evidencie žiadame v
zmysle §15 ods. 1 pism. a) VZN -  dlžník zomrel nemajetný a d) VZN -  bol zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Po schválení mestským zastupiteľstvom budú 
predmetné pohľadávky odpísané z účtovnej evidencie Domova jesene života.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 340/2022 zo dňa 14. 09. 2022 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskémn zastnpiteľstvn hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať materiál Trvalé npnstenie od vymáhania a odpísanie 
pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života.



Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.09.2022

K bodu
Trvalé upustenie od vymáhania a odpisanie pohľadávok Domova jesene života 
z účtovnej evidencie Domova jesene života

Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta odporúča 
MsZ schváliť návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpisanie 
z účtovnej evidencie Domova jesene života

Hlasovanie:
pritomni: 10 , za: 10 , proti: O, zdržal sa: O 

Návrh uznesenia hol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 12.09.2022



Príloha č.l:

meno nzneseníe Dnot zo dňa pohľadávka odôvodnenie
Bernardína
Ďnričková 65D/26/2014-13 7/2014L 28.2.2014 2 051,63

Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

Alexandra Jantáková 69D/3 94/2021-23 65/202 IM 10.8.2021 4 135,69
Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

Peter Jaroš 69D/169/2017 30/2014M 11.10.2017 6 124,37
Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

Libnša Jncková 65D/140/2014-9 30/2014M 19.5.2014 2 482,72
Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

Mária Kožanová 65D/698/2015 76/2015-18 1.12.2015 500,07
Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

Teodor Kvassay 65D/70/2014-11 12/2014L 10.3.2014 2 395,39
Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

Vilma Marchinová 69D/22/2014-33 6/2014M 30.5.2014 2 352,81

Podľa nznesenia o 
dedičskom konaní výška 
dedičstva nebola 
postačnjúca na pokrytie 
nákladov. Vymáhame je 
neeľektívne.

Marian Zitňai 4D/341/2021-37 193/2021 27.1.2022 674,07
Podľa nznesenia zomrel(a) 
bez zanechania majetkn

meno

doklad 0
vyhlásenom
konknrze spisová značka deň vydania odôvodnenie

Tilda Múdra K078892 8Odk365/2018 18.10.2018 864,49

Okresný súd BA 1 
rozhodol, že dlžničkn 
zbavnje všetkých dlhov, 
ktoré môžn byť 
nspokojené iba v konkmze 
alebo splátkovým 
kalendárom. Pohľadávka 
nie je vymožiteľná, 
navrhnjeme jej nmorenie.

Karol Valovič K090930 37Ody422/2018 28.11.2018 2 181,22

Okresný súd BA 1 
rozhodol, že dlžničkn 
zbavnje všetkých dlhov, 
ktoré môžn byť 
nspokojené iba v konkmze 
alebo splátkovým 
kalendárom. Pohľadávka 
nie je vymožiteľná, 
navrhnjeme jej nmorenie.

SPOLU 23 762,46 €



Príloha číslo 2:

riAG0P00Y7WP
Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava

Váš list/

--------------------------------
M A G I S T R A T  HL. M. S R  BR A T ISL A V Y

3 O -0 5 - 2022
č is lo  ^
Prílohy / lisly. p  p Vyh.-wii.t-

-Naša-atačkap- 
DJZ-EK/2021/2022/1

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
Sekcia financií 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava

Vybavuje:
Flamová

Bratislava
29.04.2022

VEC: Odpis pohľadávky -  žiadosť

Domov jesene života v súlade s usmernením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, MAGS OLP-27191/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, u prijímateľov sociálnych služieb, u ktorých prebehlo 
dedičské konanie a mali pohľadávky za poskytovanie sociálnej služby v Domove jesene 
života navrhuje na základe právoplatne ukončených dedičských konaní odpis nasledovných 
pohľadávok:
1. Uznesenie č. 44D/118/2021, Dnot 66/2021, zo dňa 

po nebohom Miroslavovi Badovskom, pohľadávka vo výške 7,86 €.
2. Uznesenie č. 60D/165/2011-18, Dnot 83/2011, zo dňa 26.

po nebohej Magdaléne Borárošovej, pohľadávka vo výške 119,45 €.
Vymáhanie pohľadávky vo výške 119,45 € z roku 2011 je neefektívne.

3. Uznesenie č. 65D/26/2014-13, Dnot 7/2014L, zo dňa 
po nebohej Bernardína Ďuríčková, pohľadávka vo výške 2 051,63 €.

4. Uznesenie č. 60D/117/201-20, Dnot 58/2011, zo dňa 31.
po nebohej Ružene Frákovej, pohľadávka vo výške

5. Uznesenie č. 69D/25/2018-92, Dnot 7/2018M,
po nebohej Elene Fričovej, pohľadávka vo výške 
Vymáhanie pohľadávky vo výške 52,98 € z roku 2016 je neefektívne.

6. Uznesenie č. 69D/394/2021-23, Dnot 65/2021M,
po nebohej Alexandry Jantákovej, pohľadávka vo výške

7. Uznesenie č. 69D/169/2017, Dnot 69/2017, zo 
po nebohom Petrovi Jarošovi, pohľadávka vo výške

8. Uznesenie č. 65D/140/2014-9, Dnot 30/2014M,
po nebohej Libuši Juckovej, pohľadávka vo výške

9. Uznesenie č. 65D/667/2011, Dnot 73/2011, zo
po nebohej Eve Kollárovej, pohľadávka vo výške

170,27 €. 
zo dňa 

52,98 €.

zo dňa 
4 135,69 €.

dňa 
6 124,37 e.

zo dňa 
2 482,72 €. 

dňa 21. 
116,63 €.

21.09.2021

01 . 2012

28.2.2014

01 . 2012

14.05.2019

10.08.2021

11. 10. 2017

19.05.2014

05. 2012

Telefón;
02/60101419

e-mail: IČO
margita.flamova@ dizhanulova.sk 00490873

MAG0P00Y7WP1



10. Uznesenie č. 31D/75/2013-52, zo dňa 22.05.2013
po nebohom Jozefovi Knirschovi,, pohľadávka vo výške 28,08 €.

Vymáhanie pohľadávky vo výške 28,08 € z roku 2013 je neefektívne.
11. Uznesenie č. 65D/698/2015, Dnot 76/2015-18, zo dňa 01.12.2015

po nebohej Márii Kožanovej, pohľadávka vo výške 500,07 €.
12. Uznesenie č. 69D/730/2018, Dnot 96/2018, zo dňa 18.12.2018 

po nebohej Antónii Královičovej, pohľadávka vo výške 300,57 €.
13. Uznesenie č. 60D/55/2013-9, Dnot 37/2013L, zo dňa 06.06.2013 

po nebohom Mojmírovi Kuzminovi, pohľadávka vo výške 181,67 € .
14. Uznesenie č. 65D/70/2014-11, Dnot 12/2014L, zo dňa 10.03.2014

po nebohom Teodorovi Kvassayovi, pohľadávka vo výške 2 395,39 €.
15. Uznesenie č. 69D/22/2014-33, Dnot 6/2014M, zo dňa 30. 05. 2014

po nebohej Vilme Marchinovej, pohľadávka vo výške 2 352,81 €.
Podľa uznesenia o dedičskom konaní výška dedičstva nebola postačujúca na pokrytie 
nákladov. Vymáhanie je neefektívne.

16. Uznesenie č. 65D/93/2013-11, Dnot 15/2013L, zo dňa 13. 03. 2013
po nebohej Judite Melišovej, pohľadávka vo výške 23,12 €.

17. Uznesenie č. 65D/805/2012, Dnot 87/2012, zo dňa 24. 05.2013
po nebohej Margite Paulovičovej, pohľadávka vo výške 398,30 €.

18. Uznesenie č. 65D/636/2016, Dnot 65/2016, zo dňa 19. 05.2017
po nebohom Michalovi Pavlačičovi,, pohľadávka vo výške 173,68 €.

19. Uznesenie č. 65D/117/2017-11, Dnot 20/2017, zo dňa 07. 03. 2017
po nebohej Ing. Oľge Schotterovej, pohľadávka vo výške 215,99 €.

20. Uznesenie č. 60D/139/2014-51, Dnot 78/2014, zo dňa 28.10.2015
po nebohej Márii Simej, pohľadávka vo výške 334,34 €.

21. Uznesenie č. 4D/341/2021-37, Dnot 193/2021, zo dňa 27. 01.2022 
po nebohom Mariánovi Žitňaovi, pohľadávka vo výške 674,07 €.

22. Uznesenie č. 69/D663/2021-31, Dnot 108/2021, zo dňa 21. 04.2022
po nebohom Štefanovi Smugalovi, pohľadávka vo výške 56,06 €.
Vyššie uvedení zomreli podľa uznesení bez zanechania majetku.

Prosíme o odpis pohľadávky vo výške: 22 895,75 €. jcsc iic  ž iv o ta
e  J 1 l ami lova  ul. 7/U
S pozdravom BHAľlSLAVA

PhDr. Mgr. Branislava Belanová 
riaditeľka

Prílohy: 1. 22 kusov Uznesení -  viď text 
2. Prehľadná tabuľka

Telefón: e-mail: IČO
02/60101419 margita.flamovaŕSidizhanulova.sk 00490873



priezvisko m eno, rodné číslo Bývanie Strava Pomoc pri 
odkázanosti

Celkom Dátum úmrtia

17
Pauiovičova Margita,

-398,3 0 0 -398,30
12.10.2012

18
Paviačič Michai,

-75,52 -80,28 -17,88 -173,68
12.8.2016

19
Schottertová Oľga, l n g . , ^ ^ ^ ^ ^ H

-215,99 0 0 -215,99
12.11.2012

20
Sirná Mária,

-108,74 -180,9 -44,7 -334,34
29.9.2014

21
Žitňan Marian,

-413,05 0 -261,02 -674,07
16.9.2021

22
Smugala Štefan,

-56,06 0 0 -56,06
26.9.2021

-19038,31 -644,35 -3213,09 -22895,75

Bratislava 29. 4. 2022 
Vyhotovila: Flamová

D om ov je se n e  ž iv o ta
I lanulo\ a ul. 7/a 

8 4 4  01 BR. 'VľISLAVA  
ó

PhDr. Mgr. Branislava Belanová 
riaditerka



PREHĽAD NEDOPLATKOV k 30.4.2022
Za čiastky: Bývanie, Stravu, Pomoc pri odkázanosti. Zmluvný doplatok 
Klienti s nedoplatkom - zomreli bez zanechania majetku

priezvisko m eno, rodné číslo Bývanie Strava Pomoc pri 
odkázanosti Celkom Dátum úmrtia

1
Badovský M i r o s l a v ,^ ^ ^ ^ ^ H

0 -6,23 -1,63 -7,86
17.4.2021

2 Borárošová Magdaléna, -119,45 0 0 -119,45 6.11.2011

Vymáhanie pohľadávky vo výške 119,45 € z roku 2011 je neefektívne. Rodina nechcela zaplatiť

3
Ďuríčková Bernardína,

-2 051,63 0 0 -2051,63
7.12.2013

4
Fráková Ružena,

-170,27 0 0 -170,27
13.7.2011

5
Elena,

-52,98 0 0 -52,98
7.1.2016

Vymáhanie pohľadávky vo výške 52,98 € z roku 2016 Je neefektivne. Rodina nechcela zaplatiť

6
Jantáková Alexandra,

-3424,8 0 -710,89 -4135,69
19.1.2021

7
Peter,

-3 974,85 -376,94 -1 772,58 -6124,37
31.7.2017

8
Jucková Libuša,

-2 167,80 0 -314,92 -2482,72
27.2.2014

9
Eva,

-116,63 0 0 -116,63
5.9.2011

10
Knirsch Jozef,

-28,08 0 0 -28,08
21.1.2013

Vymáhanie pohľadávky vo výške 28,08 € z roku 2013 je neefektivne. Rodina nechcela zaplatiť

11
Kožanová Mária,

-500,07 0 0 -500,07
1.9.2015

12
Královlčová Antónia,

-300,57 0 0 -300,57
30.9.2018

13
Kuzmin Mojmír,

-181,67 0 0 -181,67
28.2.2013

14
Kvassay J e o d o r , ^ ^ ^ ^ ^ H

-2 395,39 0 0 -2395,39
25.1.2014

15
Marchinová Vilma,

-2 263,34 0 -89,47 -2352,81
18.12.2013

Podľa Uznesenia o dedičskom konaní výška dedičstva nebola postačujúca na pokrytie nákladov. 

Vymáhanie je neefektívne.

16
Melišová Judita,

-23,12 0 0 -23,12
24.12.2012



Príloha číslo 3:

Obchodný vestník 202/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.10.2018

K078892
S p iso v á  z n ačk a : 8OdK/365/2018
O kresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Tilda Múdra, rod. Tóthová, trvalé bytom

841 01 Bratislava zastúpeným : Centrum právnej pomoci, kancelária N ám estie Siobody 12, 810 05 
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto 
rozhodol

Vyhlasuje konkurz na m ajetok dlžníka: Tilda Múdra, rod. Tóthová, trvalé bytom
H H B B M l ,  841 01 Bratislava.

II. Ustanovuje správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so  šidlom N ám estie SN P 14, 811 06 
Bratislava, zn. správcu: S 1752.

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 zm ene a  doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom  
rovnopise u správcu na a d re se  jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr s a  prihliada, veriteľ však 
nem ôže vykonávať hiasovacie právo. Veriteľ m á právo prihlásiť s a  do konkurzu do času , kým správca neoznám i v 
O bchodnom  vestníku, že  ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška m usí byť podaná na  p redpísanom  tlačive a  musí 
obsahovať základné náležitosti v zm ysle § 29 ods. 1 ZKR, inak s a  na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na 
podávanie prihlášok a  vzory príloh a údaje zap isované 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  sidle 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.
Prihiášky zahraničných veriteľov m usia spiňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlam entu a  Rady (Elj) 2015/848 
z  20. mája 2015 o insolvenčnom  konaní, p repracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).

iV. Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom  (§ 166a ZKR), a  to v rozsahu, v akom  nebudú uspokojené v konkurze.

V. Správca je  povinný bez  zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na m ajetok dlžníka 
jeho znám ych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlam entu a  Rady (EÚ) 2015/848 z  20. 
m ája 2015 o insolvenčnom  konaní, p repracované znenie.

VI. Správca je  povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a  n ásledne vždy v lehote 15 dní od uplynutia 
ďalších šiestich kalendárnych m esiacov prediožiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najm ä o zisťovaní 
majetku a o vykonaných úkonoch sm erujúcich k speňažen iu  m ajetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.

VII. Cjčastníkov konkurzného konania poučuje, že  z  dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku 
majú právo uplatniť nám ietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a  rozhodnúť, ak so  zreteľom na jeho 
pom er k veci, k účastníkom , ich zástupcom  alebo osobám  zúčastneným  na konaní m ožno 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 nám ietke 
zaujatosti m usí byť uvedené, ktorém u súdu je  určená, kto ju robí, ktorej veci sa  týka, čo s a  ňou sleduje, podpis a 
spisová značka konania. Ďalej proti komu sm eruje, dôvod, pre ktorý m á byť sudca  vylúčený, kedy sa  účastník 
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na p reukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to 
pripúšťa, okrem tých, ktoré nem ôže bez  svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nesp ĺňa uvedené náležitosti súd 
neprihliada; v tomto prípade sa  vec nadriadeném u súdu nepredkiadá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

VIII. Po právoplatnosti u znesen ia  poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou 
denníka D 14, pol. reg. 621/2018 prostredníctvom  učtárne tunajšieho súdu.
P oučen ie :

Proti tomuto uzneseniu  odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vyhlásením konkurzu s a  začína  konkurz. Konkurz s a  považuje za  vyhlásený zverejnením  rozhodnutia o vyhlásení 
konkurzu v Obchodnom  vestníku. U znesenie o vyhlásení konkurzu sa  považuje za  zverejnené nasledujúci deň po 
zverejnení uznesen ia  o vyhiásení konkurzu v Obchodnom  vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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  vym áhané výkonom rozhodnutia alebo 
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou m ožno aj oddiženim nedotknuté pohľadávky.

Z abezpečený  veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa  prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z  úveru na bývanie v celom 
rozsahu splatná, alebo ak s a  prihlásil zabezpečený  veriteľ, ktorého zabezpečovacie  právo je skoršie v poradí, o čom 
správca bez zbytočného odkladu zab ezp ečen éh o  veriteľa úveru na bývanie p ísom ne upovedom í (§ 1671 ods. 1 ZKR). 
Prihlásiť sa  m ôže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je  z a b ez p ečen á  zabezpečovacím  
právom vzťahujúcim sa  k m ajetku dlžníka. Takýto veriteľ m ôže byť v konkurze uspokojený iba z  výťažku získaného 
speňažen ím  majetku, ktorý zabezpeču je  jeho  pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže 
vykonávať iba v rozsahu, v akom  jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z  majetku, ktorým je 
zab ezp ečen á  (§ 1671 ods. 2 ZKR). Pre každú zab ezpečenú  pohľadávku m usí byť podaná sam o sta tn á  prihláška s 
uvedením  zab ezpečenej sumy, druhu, poradia, predm etu a  právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho  práva (§ 29 
ods. 2 ZKR). Ak sa  z a b ez p ečen á  pohľadávka v konkurze neprihlási, zab ezp ečen ý  veriteľ je  oprávnený dom áhať sa  
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z  predm etu zabezpečovacieho  práva, ibaže bolo oddiženie zrušené  pre 
nepoctivý zám er dlžníka.

V konkurze m ôže 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 nájom né 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  sp eň ažen ie  veci s  výhradou vlastníctva. 
Na postavenie takéhoto veriteľa s a  použijú prim erane ustanovenia upravujúce postavenie  zab ezp ečen éh o  veriteľa (§ 
29 ods. 9 a 10 ZKR).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa  v konkurze uplatňuje prihláškou, nem ožno opraviť ani doplniť 
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným  veriteľom.

Pohľadávka sa  uplatňuje v eurách. Ak sa  pohľadávka neuplatní v eurách, sum u pohľadávky určí sp rávca prepočtom 
podľa referenčného vým enného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v m ene, ktorej referenčný výmenný kurz 
Európska centrálna banka ani N árodná banka Slovenska neurčuje a  nevyhlasuje, sum u 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 nem á na územ í Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný 
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s  bydliskom alebo sídlom na územ í Slovenskej republiky a  ustanovenie 
zástupcu p ísom ne oznámiť správcovi, inak s a  mu budú písom nosti doručovať ien 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  m esiacom , 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  nevym áhateľné voči dlžníkovi v prípade oddiženia s a  považuje

a) príslušenstvo  pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za  každý kalendárny rok 
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za  obdotjie kratšie ako kalendárny rok 
zostáva vym áhateľná 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 zm enky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zm luvné pokuty a  iné súkrom noprávne alebo verejnoprávne p eň ažn é  sankcie, kde 
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola p o rušená  pred rozhodujúcim 
dňom,
e) p eň ažn é  pohľadávky, ktoré patria alebo patrili o so b e  spriaznenej s  dlžníkom a vznikli

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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pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré inn vznikli v súvislosti s  účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.

Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddiženim  sú nedotknuté tieto pohľadávky

a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením , prevodom alebo
prechodom  s  výnimkou deden ia, ak takáto  pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z  dôvodu, že  veriteľ nebol 
správcom  písom ne upovedom ený, ž e  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 oddižení,
c) z a b ez p ečen á  pohľadávka v rozsahu, v ktorom Je krytá hodnotou predm etu 
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 T restného zákona,
h) n ep eň ažn á  pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddiženim  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 nevym áhateľné v 
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa  v dôsledku oddiženia sta la voči dlžníkovi nevym áhateľné, je aj 
naďalej vym áhateľná voči ručiteľovi a lebo  inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpeču je.

Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevym áhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd  prihliadne aj bez  námietky dlžníka. 
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa  sta la nevym áhateľné (§ 166b), 
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vym áhania pohľadávky.

Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zám er, ak z  jeho správania po podaní návrhu m ožno usudzovať, že 
vynaložil úprimnú snahu  riešiť svoj dlh v m edziach svojich m ožností a schopností, najm ä ak poskytoval správcovi a 
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu  získať zam estnan ie , zam estnal sa  alebo  si zabezpečil iný zdroj 
príjmov, v prípade nie n epatrného  dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň  polovicu takéhoto 
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevym áhateľného dlhu, pripadne vynaložil snahu  o zaraden ie sa  do 
spoločnosti a lebo sa  do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nem á poctivý zám er najmä, ak

a) v zoznam e m ajetku ani na dopyt správcu neuviedol časť  svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s 
prihliadnutím na okolnosti m usel vedieť, na m ajetok nepatrnej hodnoty sa  neprihliada,
b) v zoznam e 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 m usel vedieť, na drobných 
veriteľov sa  neprihilada,
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  okolností m usel vedieť, že  ide o dôležitú 
Informáciu,
d) bez  vážneho  dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú m ožno od neho spravodlivo 
vyžadovať,
e) zo správania s a  dlžníka pred podaním  návrhu možno usudzovať, že  sa  úm yselne 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 s a  dlžníka pred podaním  návrhu možno usudzovať, že  pri p reberaní záväzkov sa  
spoliehal na to, že  svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom ,
h) zo správania s a  dlžníka pred podaním  návrhu možno usudzovať, že  mal snahu  poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez  vážneho  dôvodu riadne a  v čas neplní súdom  určený splátkový kalendár,
j) bez  vážneho  dôvodu riadne a  v čas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa  m ôže dovolávať Iba dieťa alebo zákonný zástupca  dieťaťa,
k) bez  vážneho  dôvodu riadne a  v čas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Siovenske| republiky podľa zákona č. 200/2Q11 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odm eny správcu; tohto dôvodu sa  m ôže dovolávať iba Centrum 
právnej pomoci,
I) dlžník s a  dom áhal zbavenia dlhov napriek tomu, že  na územ í Slovenskej republiky nemal v č a se
podania návrhu centrum  hlavných záujmov.

Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zám er u dlžníka, ktorý v 
minulosti mal alebo stá le  m á význam nejší majetok, má skúsenosti s  podnikaním, pôsobí a lebo pôsobil ako vedúci 
zam estn an ec  alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má Iné osobitné životné skúsenosti.

Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada m iernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zám er u dlžníka, ktorý 
dosiahol iba základné vzdelanie, je  v dôchodkovom  veku alebo blízko takéhoto veku, m á 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 zám er dlžníka súd skúm a iba v konaní o návrhu na zrušen ie  oddiženia pre 
nepoctivý zám er. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zám er dlžníka 
neskúm a.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddiženim , má právo dom áhať sa  zrušen ia  oddiženia návrhom 
na zrušenie oddiženia podaným  voči dlžníkovi alebo jeho dedičom  do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo 
určenia splátkového kalendára na súde , ktorý rozhodol o oddižení, ak preukáže, že  dlžník nem al pri oddižení poctivý 
zám er. Ak je  takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo vecí sam ej rozhoduje súd rozsudkom.

Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušen í oddiženia je  účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o 
návrhu na zrušenie oddiženia nie je prekážkou, aby sa  rozhodovalo o novom návrhu na zrušen ie  oddiženia, ak je 
podaný Iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zám er dlžníka vylučujú.

Podľa § 166í ods. 4 ZKR, zrušením  oddiženia sa  oddiženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam  sa  
v plnom rozsahu, v ktorom e š te  neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vym áhateľnosť aj splatnosť. Takéto 
pohľadávky sa  neprem lčia skôr ako uplynie desať  rokov od zrušenia oddiženia.

Podľa § 166í ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušen í oddiženia je rozhodnutím  o  vylúčení podľa § 13a 
O bchodného zákonníka.

Podľa § 166í ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddižení na podnet prokurátora, zruší takéto  oddiženie, ak zistí, že  
dlžník nem al pri oddižení poctivý zám er. Takéto konanie m ožno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu 
alebo určenia splátkového kalendára.

O kresný súd Bratislava I dňa 5.10.2018 
JUDr, Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K030344
O b ch o d n é  m eno/N ázov/M eno  a p riezv isk o  d lžn ík a /ú p ad cu : Tiida Múdra

S ídlo /B ydlisko  d lžn ík a /ú p ad cu : 
IČO/Dátum  n a ro d e n ia  d lžn ík a /ú p ad cu : 
O b ch o d n é  m en o  sp rá v c u :
S ídlo  sp rá v c u :
S p iso v á  z n a č k a  s p rá v c o v s k é h o  sp isu : 
P rís lu šn ý  k o n kurzný  sú d ;
S p iso v á  zn a č k a  s ú d n e h o  sp is u :
D ruh p o d an ia :

1 841 01 Bratislava

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. 
Nám estie SN P 14, 811 06 Bratislava 
8OdK/365/2018 S 1752 
O kresný súd  Bratislava I 
8OdK/365/2018
O znam  o zrušen i konkurzu z dôvodu, že  konkurzná podsta ta nepokryje 
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS sp rávcovská , k.s., so  sídlom  N ám estie SN P  14, 811 06 Bratislava, sp rávca  úpadcu: Tilda 
Múdra, rod. Tóthová, nar. v zm ysle ust. § 167v ods.
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a  reštrukturalizácii a  o zm en e  a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) 
oznam uje, že  s a  konkurz končí z  dôvodu, ž e  konkurzná p odsta ta  nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením  tohto oznám en ia  v O bchodnom  vestníku SR  sa  konkurz zrušu je , pričom v zm ysle § 167v ods. 4 ZKR 
zrušen ím  konkurzu zan iká funkcia správcu  a  zás tu p cu  veriteľov.

V Bratislave, 03 .04 .2020

FARDOUS PARTNERS správcovská , k.s., sp rávca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obctiodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justlce.gov.sk
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K090930
S p iso v á  z n a č k a : 37OdKy422/2018

O kresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol V a l o v ič J H i i lB l iP P > P iB iW W Ä W B P B ^ *  
841 01 Bratislava zastúpeným : Centrum  právnej pomoci, so  sídlom N ám estie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto 
rozhodoi

I. Vyhiasuje konkurz na m ajetok dižníka: Karol Valovič, n a r .l
Bratislava.

II. Ustanovuje správcu: KASATKIN Recovery, k.s., so  sídlom kancelárie Čajakova 13, 811 05 Bratisiava
zn. správcu: 81812.

Hl. 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 zm ene a  doplnení niektorých zákonov v platnom  znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom  
rovnopise u správcu na a d re se  jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa  prihliada, veriteľ však 
nem ôže vykonávať h lasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa  do konkurzu do času , kým správca neoznám i v 
Obchodnom  vestniku, ž e  ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška m usí byť podaná na p redpísanom  tlačive a  musí 
obsahovať zák ladné náležitosti v zm ysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa  na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačiv na 
podávanie prihlášok a  vzory príloh a  údaje zap isované do nich spolu s  vysvetlivkami k týmto zápisom  sú uvedené v 
prílohách vyhlášky MS SR  č. 665/2005 Z.z., ktorou s a  vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a 
reštrukturalizácii v znen í vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je  dostupný aj na w ebovom  sídle Ministerstva 
spravodlivosti SR  ww w .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 zm ene 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 znám ych veriteľov, ktorí majú zvyčajné m iesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských 
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom  v zm ysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo 
dňa  29. m ája 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 m esiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najm ä o zisťovaní 
majetku a o vykonaných úkonoch sm erujúcich k speňažen iu  majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.

VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že  z  dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku 
majú právo uplatniť nám ietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a  rozhodnúť, ak so  zreteľom na jeho 
pom er k veci, k účastníkom , ich zástupcom  alebo osobám  zúčastneným  na konaní m ožno m ať 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 nám ietke 
zaujatosti m usí byť uvedené, ktorému súdu je  určená, kto ju robí, ktorej veci s a  týka, čo s a  ňou sleduje, podpis a 
spisová značka konania. Ďalej proti komu sm eruje, 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 nem ôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nesp ĺňa uvedené náležitosti súd 
neprihliada; v tomto prípade sa  vec nadriadeném u súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

VIII. Po právoplatnosti uznesen ia  poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou 
denníka D 14, pol. reg. 745/2018 prostredníctvom  učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu  odvolanie nie je  pripustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a  reštrukturalizácii 
a o zm ene a doplnení niektorých zákonov/.

Vyhlásením konkurzu sa  začína  konkurz. Konkurz s a  považuje za  vyhlásený zverejnením  rozhodnutia o vyhlásení 
konkurzu v Obchodnom  vestníku. U znesenie o vyhlásení konkurzu sa  považuje za  zverejnené nasledujúci deň  po
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zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom  vestníku.

V konkurze sa  prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a pism. a), b) a  c) ZKR, a  to aj pohľadávky, ktoré už 
boli uplatnené na súde , ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vym áhané výkonom rozhodnutia alebo 
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou m ožno aj oddiženim  nedotknuté pohľadávky.

Z abezpečený  veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa  prihlásiť. Iba ak je už pohľadávka z  úveru na bývanie v celom 
rozsahu splatná, alebo ak s a  prihlásil zabezpečený  veriteľ, ktorého zabezpečovacie  právo je  skoršie v poradí, o čom 
správca bez zbytočného odkladu zab ezp ečen éh o  veriteľa úveru na bývanie p ísom ne upovedom í (§ 1671 ods. 1 ZKR). 
Prihlásiť s a  m ôže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči Inej o so b e  ako dlžníkovi, ak je  zab ez p ečen á  zabezpečovacím  
právom vzťahujúcim sa  k majetku dlžníka. Takýto veriteľ m ôže byť v konkurze uspokojený Iba z  výťažku získaného 
speňažen ím  majetku, ktorý zabezpeču je  jeho  pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov m ôže 
vykonávať Iba v rozsahu, v akom  jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z  majetku, ktorým je 
z ab ez p ečen á  (§ 1671 ods. 2 ZKR). Pre každú zab ezpečenú  pohľadávku m usí byť podaná sam o sta tn á  prihláška s 
uvedením  zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predm etu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho  práva (§ 29 
ods. 2 ZKR). Ak sa  zab ez p ečen á  pohľadávka v konkurze neprihlási, zab ezp ečen ý  veriteľ je  oprávnený dom áhať sa  
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky Iba z  predm etu zabezpečovacieho  práva. Ibaže bolo oddiženie zrušené  pre 
nepoctivý zám er dlžníka.

V konkurze m ôže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom  na výhradu vlastníctva mohoí Inak žiadať 
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten , kto dlžníkovi prenajal vec za  dohodnuté nájom né 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 sp eň ažen ie  veci s výhradou vlastníctva. 
Na postavenie takéhoto veriteľa sa  použijú prim erane ustanovenia upravujúce postavenie zab ez p ečen éh o  veriteľa (§ 
29 ods. 9 a  10 ZKR).

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

Pohľadávka sa  uplatňuje v eurách. Ak s a  pohľadávka neuplatni v eurách, sum u pohľadávky určí správca prepočtom  
podľa referenčného vým enného kurzu určeného a  vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je  pohľadávka uplatnená v m ene, ktorej referenčný výmenný kurz 
Európska centrálna banka ani N árodná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sum u pohľadávky určí správca s 
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

Veriteľ, ktorý je  účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, čl o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom 
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Veriteľ, ktorý nem á na  územ í Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný 
ustanoviť si zástupcu  na doručovanie s  bydliskom alebo sídlom na územ í Slovenskej republiky a  ustanovenie 
zástupcu p ísom ne oznám iť správcovi. Inak sa  mu budú písom nosti 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  m esiacom , 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 súvísíostí s  vypovedaním  zmluvy alebo odstúpením  od 
zmluvy (§ 167d), ak Ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením  konkurzu.

Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za  nevym áhateľné voči dlžníkovi v prípade oddiženia sa  považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré p resahu je 5% Istiny pohľadávky za  každý kalendárny rok 
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok 
zostáva vym áhateľná 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) zm luvné pokuty a  Iné súkrom noprávne alebo verejnoprávne p eň ažn é  sankcie, kde 
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť aíebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená  pred rozhodujúcim 
dňom,
e) p eň ažn é  pohľadávky, ktoré patria alebo patrili o so b e  spriaznenej s dlžníkom a  vznikli

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

16



Obchodný vestnik 229/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2018

pred rozhodujúcinn 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, oddiženim  sú nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením , prevodom alebo 
prechodom  s výnimkou deden ia, ak takáto  pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z  dôvodu, že  veriteľ nebol 
správcom  p ísom ne upovedom ený, 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 oddižení,
c) z a b ez p ečen á  pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predm etu 
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 T restného zákona,
h) n ep eň ažn á  pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddiženim  sa  pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v 
konkurze alebo splátkovým kalendárom  (§ 166a), bez  ohľadu na to, či boli a lebo neboli prihlásené, stávajú voči 
dlžníkovi nevym áhateľné v rozsahu , v ktorom ho súd zbavil dlhov.

Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá s a  v dôsledku oddiženia sta la voči dlžníkovi 
nevym áhateľná, je  aj naďalej vym áhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi 
zabezpečuje.

Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevym áhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd  prihliadne 
aj bez  námietky dlžníka. O rgán verejnej moci je  povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa  stala 
nevym áhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vym áhania pohľadávky.

Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zám er, ak z  jeho správania po podaní návrhu m ožno usudzovať, že 
vynaložil úprimnú snahu  riešiť svoj dlh v m edziach svojich m ožností a schopností, najm ä ak poskytoval správcovi a 
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu  získať zam estnan ie , zam estnal 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 nevym áhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu  o zaraden ie sa  do 
spoločnosti a lebo s a  do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nem á poctivý zám er najmä, ak
a) v zoznam e m ajetku ani na dopyt správcu neuviedol časť  svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s 
prihliadnutím na okolnosti m usel vedieť, na m ajetok nepatrnej hodnoty s a  neprihliada,
b) v zoznam e 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 m usel vedieť, na drobných 
veriteľov sa  neprihilada,
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 m usel vedieť, že  Ide o dôležitú 
Informáciu,
d) bez  vážneho  dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú m ožno od neho spravodlivo 
vyžadovať,
e) zo správania sa  dlžníka pred podaním  návrhu možno usudzovať, že  sa  úm yselne priviedol do platobnej 
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v č a se  podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s  prihliadnutím na 
okolnosti m usel vedieť,
g) zo sp rávania s a  dlžníka pred podaním  návrhu m ožno usudzovať, že  pri p reberaní záväzkov sa
spoliehal na  to, že  svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom ,
h) zo správania s a  dižníka pred podaním  návrhu m ožno 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 s a  m ôže 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 odm eny správcu; tohto dôvodu sa  m ôže dovolávať iba Centrum
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právnej pomoci,
I) dlžník sa  dom áhal zbavenia dlhov napriek tomu, že  na územ í Slovenskej republiky nem al v čase
podania návrhu centrum  hlavných záujmov.

Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočností ovplyvňujúce poctivý zám er u dlžníka, ktorý v 
minulostí mal a lebo stá le  má význam nejší majetok, má skúsenosti s  podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci 
zam estn an ec  alebo pôsobí a lebo pôsotiil v orgánoch právnickej osoby alebo m á iné osobitné životné skúsenosti.

Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada m iernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zám er u dlžníka, ktorý 
dosiahol iba zák ladné vzdelanie, je  v dôchodkovom  veku alebo blízko takéhoto veku, m á 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 zám er dlžníka súd skúm a Iba v konaní o návrhu na zrušen ie  oddiženia pre 
nepoctivý zám er. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd  poctivý zám er dlžníka 
neskúm a.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddiženim, má právo dom áhať sa  zrušenia oddiženia návrhom 
na zrušenie oddiženia podaným  voči dlžníkovi alebo jeho dedičom  do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo 
určenia splátkového kalendára na súde , ktorý rozhodol o oddižení, ak preukáže, že  dlžník nem al pri oddižení poctivý 
zám er. Ak je  takýchto návrhov viac, súd ich spoji na spoločné konanie. Vo veci sam ej rozhoduje súd rozsudkom.

Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušen í oddiženia je  účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o 
návrhu na zrušen ie  oddiženia nie je  prekážkou, aby sa  rozhodovalo o novom návrhu na zrušen ie  oddiženia, ak je 
podaný Iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zám er dlžníka vylučujú.

Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením  oddiženia sa  oddiženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa  
v plnom rozsahu, v ktorom e š te  neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vym áhateľnosť aj splatnosť. Takéto 
pohľadávky sa  neprem lčia skôr ako uplynie d esať  rokov od zrušenia oddiženia.

Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušen í oddiženia je  rozhodnutím  o vylúčení podľa § 13a 
O bchodného zákonníka.

Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddižení na podnet prokurátora, zruší takéto  oddiženie, ak zisti, že 
dlžník nem al pri oddižení poctivý zám er. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu 
alebo určenia splátkového kalendára.

O kresný súd Bratislava I dňa 14.11.2018 
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplneni niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 13/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.01.2019

K005291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu; 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu;
Spisová značka správcovského spisu 
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Valovič Karol

KASATKIN Recovery, k. s.

Čajakova 13, 811 05 Bratislava 
37OdK/422/2018 81812 
O kresný súd Bratisiava i 
37OdK/422/2018
O znam  o zrušen í konkurzu z  dôvodu, že  konkurzná podsta ta  nepokryje 
náklady konkurzu

KASATKIN R ecovery, k. s ., sp ráv ca  dlžníka Karol Valovič, nar.: 20 .11 .1947, H anulova 1993/7A, 841 01 
Bratislava, týmto v sú la d e  s  ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znen í 
neskorších  predpisov (ďalej len "ZKR") oznam uje, ž e  konkurznú podsta tu  netvorí ž iaden  m ajetok, preto konkurzná 
podsta ta  nepokryje náklady konkurzu a  z  uveden éh o  dôvodu s a  konkurz na m ajetok dlžníka Karol Valovič, nar.: 
20 .11.1947, H anulova 1993/7A, 841 01 Bratislava končí. O znám ením  v O bchodnom  vestníku o tom, že  sa  
konkurz končí, s a  v sú la d e  s  ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

KASATKIN Recovery, k. s ., sp rávca

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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