
Spisová zna čka: 28K/41/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňové 
riaditeľstvo SR Banská 
Bystrica - Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad 
Váhom, IČO 00 634 816 o návrhu na 
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mária Heska, nar. 02.04.1976, bydliskom Hrádok 
71, takto 
ROZHODOL 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca JUDr. Matúš Košara so sídlom 
kancelárie Piaristická 276/46, 
Trenčín. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti : zistiť majetok dlžníka; 
zistiť, či 
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a 
predložiť súdu podrobné písomné 
správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu 
predloží správca súdu v 
lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca 
najneskôr do 20 dní od 
ustanovenia do funkcie a poslednú správu predloží správca súdu najneskôr do 25 dní od 
ustanovenia do funkcie. 
Poučenie 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ). 
Okresný súd Trenčín dňa 10. 10. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
Spisová zna čka: 28K/41/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňové 
riaditeľstvo SR Banská 
Bystrica - Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom so sídlom Hviezdoslavova 36, Nové Mesto 
nad Váhom, IČO 00 634 816 o 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mária Heska, nar. 02.04.1976, bydliskom 
Hrádok 71 takto 
ROZHODOL 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Mária Heska, nar. 02.04.1976, bydliskom 
Hrádok 71. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie 
Piaristická 276/46, 
Trenčín. 
III. Správca je p o v i n n ý , bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka 
Mária Heska, nar. 
02.04.1976, bydliskom Hrádok 71, 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. 
IV. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu 
prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
28K/41/2011 a v dvoch 
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje 
deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou 
prihláškou spolu s 



prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 
665/2005 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov. Prihlášku spolu s prílohami podáva veriteľ v dvoch rovnopisoch správcovi na 
adresu jeho kancelárie a v 
jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu. Na 
prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v 
konkurze neprihliada. 
Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne 
účinky ako uplatnenie 
práva na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení 
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči 
úpadcovi vznikla pred 
vyhlásením konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho pohľadávka bola za podmienok 
ustanovených týmto zákonom 
uspokojená rozvrhom z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Toto 
právo musí byť v konkurze riadne 
a včas uplatnené prihláškou, inak pohľadávku nemožno v konkurze uspokojiť a na práva z 
nej sa v konkurze 
neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce pohľadávky, ktoré sa uplatňujú prihláškou. 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. Ak prihláška tieto údaje 
neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, 
na prihlášku sa v konkurze 
neprihliada. Veriteľ, ktorého pohľadávka voči úpadcovi je zabezpečená zabezpečovacím 
právom (ďalej len "zabezpečený 
veriteľ"), má v konkurze právo, aby jeho zabezpečená pohľadávka bola podľa poradia 
rozhodujúceho na jej uspokojenie 
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku, 
ktorým bola zabezpečená. Toto 
právo musí byť v konkurze riadne a včas uplatnené v prihláške zabezpečenej pohľadávky, 
inak zanikne. Ak veriteľ 
prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny dôvod 
vzniku zabezpečovacieho práva 
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Ak 
prihláška zabezpečenej 
pohľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na 
prihlasovanie pohľadávok 
zanikne. V konkurze prihláškou uplatňujú pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je 
viazaný na splnenie 
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"). Uplatňovať práva z podmienenej 
pohľadávky však podmienený veriteľ v 
konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon 
neustanovuje inak. Ako 
podmienené pohľadávky prihlasujú svoje 



budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ručitelia, spoludlžníci a záložcovia úpadcu, ako aj ďalšie 
osoby, ktorým vznikne 
po vyhlásení konkurzu pohľadávka voči úpadcovi, ak budú za neho plniť záväzok. Ako 
podmienené pohľadávky prihlasujú 
svoje budúce pohľadávky voči úpadcovi aj ďalšie osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak 
veriteľ prihlasuje 
podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. 
Ak sa v prihláške 
podmienenej pohľadávky tento údaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v 
konkurze neprihliada. Ak 
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v 
jednotlivých 
prihláškach (ďalej len "súhrnný prehľad"). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, 
súhrnný prehľad pripojí k 
poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v 
konkurze neprihliada. Ak 
veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží 
na datovanom a ním 
podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v 
podaných prihláškach, na jeho 
prihlášky sa v konkurze neprihliada. 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. K prihláške sa pripájajú listiny 
preukazujúce údaje uvedené v 
prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny 
preukazujúce nadobudnutie 
pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo 
podľa osobitného 
predpisu, k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje aj v účtovníctve, inak je 
správca povinný 
pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa listiny preukazujúce údaje uvedené v 
prihláške vzťahujú na viaceré 
prihlášky, stačí ich pripojiť k súhrnnému prehľadu. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k 
prihláške sa pripojí 
aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k 
prihláške nepeňažnej 
pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. 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; k 
prihláške je povinný 
pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomností prijal. Ak si 
veriteľ zástupcu na 
doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v 
Obchodnom vestníku. Ani správca, 
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej 
prihlášky; na požiadanie 
sú však povinní vydať veriteľovi potvrdenie o doručení prihlášky. Správca je tiež povinný v 



potvrdení uviesť, či 
prihlášku možno podľa odseku 1 alebo odseku 2 považovať za úplnú; o prípadných 
nedostatkoch prihlášky je správca 
povinný veriteľa v potvrdení poučiť. Prihlášku môže veriteľ opraviť alebo doplniť len do 
uplynutia lehoty na 
prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za nesprávnosť údajov uvedených v prihláške. 
Poučenie 
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 
prostredníctvom Okresného súdu 
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, 
musí byť podpísané a 
datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa 
toto rozhodnutie alebo 
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom 
(§ 22 ods. 3 zák. č. 
7/2005 Z.z.). 
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so 
zreteľom na jeho pomer k 
veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. 
Účastník môže uplatniť námietku 
zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené 
námietky súd neprihliada 
(§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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). 
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. 
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených v zák. 
č. 7/2005 Z.z. domáhať na 
súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka primerane poučí. Dlžník 
nemá právo domáhať sa 
zbavenia sa svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval 
ani na úhradu pohľadávok 
proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu 
s návrhom na 
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh 
na povolenie oddlženia okrem 
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý 
zámer dlžníka vynaložiť 
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov. 
Okresný súd Trenčín dňa 14. 11. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 



IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Mário Hesko nar. 02. 04. 1976, bydliskom Hrádok 71 
oznamuje , že do 
správcovského 
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Piaristickej 46 , Trenčín, v úradných 
hodinách počas pracovných 
dní od 
8,00 hod do 14,00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 032/658 3076. 
V Trenčíne, 28. 11. 2011 
JUDr. Matúš Košara – správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Oznam o zvolaní schôdze verite ľov 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Mário Hesko, nar. 02.04.1976, bydlisko 916 33 Hrádok 
71, zvoláva podľa 
ustanovenia 
§ 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu JUDr. Matúša Košaru na 
Piaristickej ul. 46 v 
Trenčíne dňa 10.02.2012 o 09,00 hod. s týmto programom: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Voľba zástupcu verite ľov 
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR 
5. Rôzne 
6. Záver 
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z 
obchodného registra. 
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a 
dokladom totožnosti. 
JUDr. Matúš Košara, správca. 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
Súpis majetku – všeobecná podstata 
Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka 
Popis: právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti 
HESKOMA, spol. s r.o. so sídlom Mostná 72, Nitra 
IČO:45 425 914 
Súpisová hodnota majetku: 26.600,- € 



Typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota 
Popis: peňažná hotovosť 
Súpisová hodnota : 1 700,- EUR 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Záznam zo zasadnutia zástupcu verite ľov 
Mário Hesko v konkurze, nar. 02.04.1976, Hrádok 71 
Dátum konania VV: 10.02.2012 
Miesto konania : Piaristická 46, Tren čín 
Začiatok zasadnutia: 9,15hod. 
Ukončenie zasadnutia: 9,30hod. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
3. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania na VV 
3. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti 
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril správca a skonštatoval, že zasadnutie zástupcu 
veriteľov je uznášaniaschopné v 
súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania 
K tomuto bodu správca predložil návrh , aby zástupca veriteľov za uznesenia hlasoval 
emailovou formou, s tým že správca 
je povinný predkladať všetky žiadosti zástupcovi veriteľov tiež emailovou formou. 
Dávam hlasovať: 
Výsledok hlasovania: 
Za:1 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
Uznesenie č. 1 
Zástupcu veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu emailovou 
formou. 
K bodu 3 – Záver 
Zástupca veriteľov poďakoval za účasť a zasadnutie VV ukončil. 
SR - Daňový úrad Tren čín, zástupca verite ľov 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka 
Popis: právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti 
HASK, spol. s r.o. so sídlom 916 33 Hrádok 71 
IČO: 36 232 149 
Súpisová hodnota majetku: 6638,- € 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 



Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o verejnom ponukovom konaní 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, správca úpadcu 
Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka na predaj v I. kole verejného 
ponukového konania, v zmysle 
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: peňažné pohľadávky – práva na vyrovnací podiel 
v obchodných spoločnostiach. 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu podmienok predaja. 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HESKOMA, spol. 
s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, IČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo dňa 
16.12.2011. 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HASK, spol. s 
r.o. so sídlom Hrádok 71, IČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo dňa 16.02.2012 
Súpisová hodnota: 6638 € 
Všeobecné platné podmienky: 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo ponukového konania je za najvyššiu 
ponúknutú cenu , ktorá musí byť vo výške 
minimálne 50% stanovenej ceny. 
2. Za riadne doručenú ponuku sa považuje ponuka, doručená na adresu: JUDr. Matúš 
Košara , Piaristická 46, 911 01 
Trenčín , správca úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 1976, bydlisko Hrádok 
71, a to najneskôr do 10. 05. 2012 
, do 15,00 hod. Ponuka musí obsahovať náležitosti predpísané podmienkami predaja. 
3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým záujemcom v pracovných dňoch od 
zverejnenia inzerátu v Obchodnom 
vestníku do 10.05.2012 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: Piaristická 46, 
911 01 Trenčín, za úhradu 10 €. 
4. Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z ponúkanej 
kúpnej ceny na č.ú: 4015095776/7500 
vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v deň zaslania písomnej ponuky správcovi. 
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania záujemcom, tento je povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ponúkanej ceny záujemcom. 
6. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 11. 05. 2012 o 9,00 hod. v sídle správcu. 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne 
otvárania obálok. Uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom bude podmienený 
predchádzajúcim 
písomným súhlasom zástupcu veriteľov. 
JUDr. Matúš Košara – správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 



Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o II. kole verejného ponukového konania 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, správca úpadcu 
Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka na predaj v II. kole verejného 
ponukového konania, v zmysle 
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: peňažné pohľadávky – práva na vyrovnací podiel 
v obchodných spoločnostiach. 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu podmienok predaja. 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HESKOMA, spol. 
s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, IČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo dňa 
16.12.2011. 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HASK, spol. s 
r.o. so sídlom Hrádok 71, IČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo dňa 16.02.2012 
Súpisová hodnota: 6638 € 
Všeobecné platné podmienky: 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre II. kolo ponukového konania je za najvyššiu ponuku 
. 
2. Za riadne doručenú ponuku sa považuje ponuka, doručená na adresu: JUDr. Matúš 
Košara , Piaristická 46, 
911 01 Trenčín , správca úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 1976, bydlisko 
Hrádok 71, 
a to najneskôr do 30. 05. 2012 , do 15,00 hod. Ponuka musí obsahovať náležitosti 
predpísané podmienkami 
predaja. 
3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým záujemcom v pracovných dňoch od 
zverejnenia inzerátu 
v Obchodnom vestníku do 30.05.2012 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: 
Piaristická 46, 911 01 
Trenčín, za úhradu 10 €. 
4. Záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z ponúkanej 
kúpnej ceny na č.ú: 
4015095776/7500 vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v deň zaslania písomnej ponuky 
správcovi. 
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania záujemcom, tento je povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu 
vo výške 10% z ponúkanej ceny záujemcom. 
6. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 31. 05. 2012 o 9,00 hod. v sídle správcu. 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskutočnené v lehote najneskôr 10 dní po termíne 
otvárania obálok. Uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom bude podmienený 
predchádzajúcim 
písomným súhlasom zástupcu veriteľov. 
JUDr. Matúš Košara – správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 



Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o predaji pohľadávok priamym predajom zvoľnej ruky 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, správca úpadcu 
Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka na predaj majetok úpadcu 
realizovaný priamym predajom z voľnej 
ruky, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) ZKR: peňažné pohľadávky – práva na 
vyrovnací podiel v obchodných 
spoločnostiach. 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu podmienok predaja. 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HESKOMA, spol. 
s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, IČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo dňa 
16.12.2011. 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HASK, spol. s 
r.o. so sídlom Hrádok 71, IČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo dňa 16.02.2012 
Súpisová hodnota: 6638 € 
Spôsob predaja peňažných pohľadávok – práva na vyrovnací podiel v obchodných 
spoločnostiach bude realizovaný priamym 
predajom z voľnej ruky za najvyššiu ponuku a to v termíne od zverejnenia oznamu v 
Obchodnom vestníku do 20 .07. 2012 , 
do 12,00 hod. 
JUDr. Matúš Košara – správca 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u: Mário Hesko v konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín 
Spisová zna čka správcovského spisu: 28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu: 28K/41/2011 
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznam - Vyhlásenie IV. kola verejného ponukového konania 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Trenčíne, Piaristická 46, správca úpadcu 
Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka v IV. kole verejného ponukového 
konania na predaj majetok úpadcu 
realizovaný priamym predajom z voľnej ruky, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) 
ZKR: peňažné pohľadávky – práva 
na vyrovnací podiel v obchodných spoločnostiach. 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí prílohu podmienok predaja. 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HESKOMA, spol. 
s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, IČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo dňa 
16.12.2011. 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
Peňažná pohľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti HASK, spol. s 
r.o. so sídlom Hrádok 71, IČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo dňa 16.02.2012 
Súpisová hodnota: 6638 € 
Spôsob predaja peňažných pohľadávok – práva na vyrovnací podiel v obchodných 



spoločnostiach bude realizovaný priamym 
predajom z voľnej ruky za najvyššiu ponuku a to v termíne od zverejnenia oznamu v 
Obchodnom vestníku do 06.11. 2012 , 
do 15,00 hod. 
JUDr. Matúš Košara - správca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OV č. 223-2011  
Spisová zna čka:  28K/41/201 
 
Okresný súd Tren čín v právnej veci navrhovate ľa - verite ľa Slovenská 
republika - Da ňové riadite ľstvo SR Banská Bystrica - Da ňový úrad Nové Mesto 
nad Váhom so sídlom Hviezdoslavova 36, Nové Mesto n ad Váhom, I ČO 00 634 816 
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Mária Heska, nar. 
02.04.1976, bydliskom Hrádok 71 takto 
 
ROZHODOL 
 
I. V y h l a s u j e  sa konkurz na majetok dlžníka  Mária Heska, nar. 
02.04.1976, bydliskom Hrádok 71. 
 
II. Do funkcie správcu sa  u s t a n o v u j e  JUD r. Matúš Košara so 
sídlom kancelárie Piaristická 276/46, Tren čín. 
 
III. Správca je  p o v i n n ý  , bez zbyto čného odkladu informova ť známych 
verite ľov dlžníka Mária Heska, nar. 02.04.1976, bydliskom Hrádok 71, ktorí 
majú zvy čajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrov ané sídlo v 
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej re publike, spôsobom 
v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo d ňa 29. mája 2000 o 
konkurznom konaní. 
 
IV. Konkurz sa  u z n á v a  za malý. 
 
V. Veritelia dlžníka sa  v y z ý v a j ú,  aby v le hote 45 dní odo d ňa 
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje poh ľadávky na predpísanom tla čive v 
jednom rovnopise na Okresný súd Tren čín k sp. zn. 28K/41/2011 a v dvoch 
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za  de ň vyhlásenia konkurzu 
sa považuje de ň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení ko nkurzu v 
Obchodnom vestníku. 
 
VI. P o u č e n i e  p r e  v e r i t e ľ o v:  Verite ľ prihlasuje svoju 
pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prih láška sa podáva na 
tla čive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s 
prílohami podáva verite ľ v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho 
kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška m usí by ť doru čená 
správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.  Na prihlášku doru čenú 
po lehote alebo doru čenú v lehote len správcovi alebo len súdu sa v 
konkurze neprihliada. Doru čenie prihlášky na súd má pre plynutie preml čacej 
lehoty a zánik práva rovnaké právne ú činky ako uplatnenie práva na súde. Za 
začiatok lehoty na prihlásenie poh ľadávok do konkurzu sa považuje de ň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení kon kurzu v Obchodnom 
vestníku. Verite ľ, ktorého poh ľadávka vo či úpadcovi vznikla pred vyhlásením 
konkurzu, má v konkurze právo, aby jeho poh ľadávka bola za podmienok 
ustanovených týmto zákonom uspokojená rozvrhom z vý ťažku zo spe ňaženia 
majetku podliehajúceho konkurzu. Toto právo musí by ť v konkurze riadne a 
včas uplatnené prihláškou, inak poh ľadávku nemožno v konkurze uspokoji ť a 
na práva z nej sa v konkurze neprihliada; to platí rovnako aj pre budúce 
pohľadávky, ktoré sa uplat ňujú prihláškou. Pre každú poh ľadávku musí by ť 
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vžd y uvedie meno, 
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo verite ľa a úpadcu, právny dôvod 
vzniku poh ľadávky, poradie uspokojenia poh ľadávky zo všeobecnej podstaty a 
suma poh ľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a pr íslušenstvo s 
rozdelením pod ľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na pr edpísanom 
tla čive, ktoré musí by ť datované a podpísané verite ľom. Ak prihláška tieto 
údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tla čive alebo nie je 
datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurz e neprihliada. Verite ľ, 



ktorého poh ľadávka vo či úpadcovi je zabezpe čená zabezpe čovacím právom 
( ďalej len "zabezpe čený verite ľ"), má v konkurze právo, aby jeho 
zabezpe čená poh ľadávka bola pod ľa poradia rozhodujúceho na jej uspokojenie 
za podmienok ustanovených týmto zákonom uspokojená z vý ťažku zo spe ňaženia 
majetku, ktorým bola zabezpe čená. Toto právo musí by ť v konkurze riadne a 
včas uplatnené v prihláške zabezpe čenej poh ľadávky, inak zanikne. Ak 
verite ľ prihlasuje zabezpe čenú poh ľadávku, v prihláške uvedie aj druh, 
poradie a právny dôvod vzniku zabezpe čovacieho práva spolu s ur čením 
majetku, ktorým je zabezpe čená, a sumu, do ktorej je zabezpe čená. Ak 
prihláška zabezpe čenej poh ľadávky tieto údaje neobsahuje, neprihlásené 
zabezpe čovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie poh ľadávok zanikne. 
V konkurze prihláškou uplat ňujú poh ľadávky aj veritelia poh ľadávok, ktorých 
vznik je viazaný na splnenie podmienky ( ďalej len "podmienená poh ľadávka"). 
Uplat ňova ť práva z podmienenej poh ľadávky však podmienený verite ľ v 
konkurze môže, až ke ď správcovi preukáže vznik podmienenej poh ľadávky, ak 
tento zákon neustanovuje inak. Ako podmienené poh ľadávky prihlasujú svoje 
budúce poh ľadávky vo či úpadcovi aj ru čitelia, spoludlžníci a záložcovia 
úpadcu, ako aj ďalšie osoby, ktorým vznikne po vyhlásení konkurzu 
pohľadávka vo či úpadcovi, ak budú za neho plni ť záväzok. Ako podmienené 
pohľadávky prihlasujú svoje budúce poh ľadávky vo či úpadcovi aj ďalšie 
osoby, ak to ustanovuje tento zákon. Ak verite ľ prihlasuje podmienenú 
pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik 
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej poh ľadávky tento údaj neuvedie, 
na prihlášku podmienenej poh ľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak verite ľ 
podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj s úhrnný preh ľad údajov 
uvedených v jednotlivých prihláškach ( ďalej len "súhrnný preh ľad"). Ak 
verite ľ podáva ďalšiu prihlášku dodato čne, súhrnný preh ľad pripojí k 
poslednej podanej prihláške; na súhrnné preh ľady pripojené k prihláškam 
podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak verite ľ k svojim viacerým 
prihláškam nepripojí súhrnný preh ľad, súhrnný preh ľad nepredloží na 
datovanom a ním podpísanom predpísanom tla čive alebo súhrnný preh ľad 
neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na  jeho prihlášky sa v 
konkurze neprihliada. Poh ľadávka sa uplat ňuje v eurách. Ak sa poh ľadávka 
neuplatní v eurách, sumu poh ľadávky ur čí správca prepo čtom pod ľa 
referen čného výmenného kurzu ur čeného a  vyhláseného v de ň vyhlásenia 
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou  bankou Slovenska. Ak je 
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referen čný výmenný kurz Európska 
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neur čuje a nevyhlasuje, sumu 
pohľadávky ur čí správca s odbornou starostlivos ťou. K prihláške sa 
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prih láške. Ak sa prihlasuje 
postúpená poh ľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazuj úce 
nadobudnutie poh ľadávky verite ľom. Ak poh ľadávku prihlasuje verite ľ, ktorý 
je povinný vies ť ú čtovníctvo pod ľa osobitného predpisu, k prihláške pripojí 
aj vyhlásenie, že poh ľadávku eviduje aj v ú čtovníctve, inak je správca 
povinný poh ľadávku uplatnenú v prihláške poprie ť. Ak sa listiny 
preukazujúce údaje uvedené v prihláške vz ťahujú na viaceré prihlášky, sta čí 
ich pripoji ť k súhrnnému preh ľadu. Ak sa prihlasuje nepe ňažná poh ľadávka, k 
prihláške sa pripojí aj znalecký posudok ur čujúci hodnotu nepe ňažnej 
pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepe ňažnej poh ľadávky 
nepripojí, na prihlášku nepe ňažnej poh ľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak 
verite ľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo 
organiza čnú zložku podniku, v prihláške je povinný uvies ť zástupcu na 
doru čovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na  území Slovenskej 
republiky; k prihláške je povinný pripoji ť aj listiny preukazujúce, že 
zástupca poverenie na doru čovanie písomností prijal. Ak si verite ľ zástupcu 
na doru čovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti do ru čova ť len 
zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní 
vyzva ť verite ľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávn ej 
prihlášky; na požiadanie sú však povinní vyda ť verite ľovi potvrdenie o 
doru čení prihlášky. Správca je tiež povinný v potvrdení uvies ť, či 
prihlášku možno pod ľa odseku 1 alebo odseku 2 považova ť za úplnú; o 



prípadných nedostatkoch prihlášky je správca povinn ý verite ľa v potvrdení 
pouči ť. Prihlášku môže verite ľ opravi ť alebo doplni ť len do uplynutia 
lehoty na prihlasovanie poh ľadávok. Verite ľ zodpovedá za nesprávnos ť údajov 
uvedených v prihláške. 
 
Poučenie  
 
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15  dní odo d ňa jeho 
doru čenia prostredníctvom Okresného súdu Tren čín písomne v dvoch 
vyhotoveniach. 
 
Náležitosti odvolania:  ktorému súdu je ur čené, kto ho robí, ktorej veci sa 
týka a čo sleduje, musí by ť podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu 
smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo 
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolate ľ domáha. 
 
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže poda ť odvolanie dlžník, ak nie je 
navrhovate ľom (§ 22 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
 
Účastník konkurzného konania má právo uplatni ť námietku zaujatosti vo či 
sudcovi, ak so zrete ľom na jeho pomer k veci, k ú častníkom alebo k ich 
zástupcom možno ma ť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Ú častník môže uplatni ť 
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty n a prihlasovanie 
pohľadávok. Na neskôr doru čené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). V námietke zaujatosti musí by ť uvedené, proti komu 
smeruje, dôvod, pre ktorý má by ť sudca vylú čený a kedy sa ú častník 
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylú čenia dozvedel. Na podanie, 
ktoré nesp ĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prí pade sa vec 
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Ob čianskeho súdneho poriadku). 
 
Za de ň doru čenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa p ovažuje 
nasledujúci de ň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdne j 
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti , ktoré sa pod ľa tohto 
zákona zverej ňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na ú čely tohto zákona 
za zverejnené nasledujúci de ň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. 
 
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konku rzu za podmienok 
ustanovených v zák. č. 7/2005 Z.z. domáha ť na súde zbavenia svojich dlhov. 
O možnosti oddlženia súd dlžníka primerane pou čí. Dlžník nemá právo domáha ť 
sa zbavenia sa svojich dlhov, ak bol konkurz zrušen ý preto, že majetok 
dlžníka neposta čoval ani na úhradu poh ľadávok proti podstate. Návrh na 
oddlženie je oprávnený poda ť dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s 
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne po čas konkurzného konania až do 
zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okr em všeobecných 
náležitostí návrhu musí obsahova ť aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý 
zámer dlžníka vynaloži ť primerané úsilie na uspokojenie svojich verite ľov. 
 
Okresný súd Tren čín d ňa 14. 11. 2011 
Mgr. Patricie Kepe ňová, samosudky ňa 

 
OV č. 229/2011  

 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliada ť do spisu 



 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Mário Hesko nar . 02. 04. 1976, 
bydliskom Hrádok 71 oznamuje , že do správcovského 
spisu je možné nahliada ť v kancelárii správcu na Piaristickej 46 , Tren čín, 
v úradných hodinách po čas pracovných dní od 
8,00 hod do 14,00 hod. Termín je potrebné si vopred  dohodnú ť na tel. č. 
032/658 3076. 
 
V Tren číne, 28. 11. 2011 
 
JUDr. Matúš Košara – správca 
 

 
OV č. 235/2011  
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Oznam o zvolaní schôdze verite ľov 
 
 
JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Mário Hesko, na r. 02.04.1976, bydlisko 
916 33 Hrádok 71, zvoláva pod ľa ustanovenia 
§ 34 ZKR 1. schôdzu verite ľov, ktorá sa bude kona ť v sídle správcu JUDr. 
Matúša Košaru na Piaristickej ul. 46 v 
Tren číne  d ňa 10.02.2012 o 09,00 hod.  s týmto programom: 
 
1. Otvorenie  
 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania  
 
3. Vo ľba zástupcu verite ľov  
 
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR  
 
5. Rôzne  
 
6. Záver  
 
Pri prezentácii je potrebné, aby verite ľ predložil doklad totožnosti, 
právnické osoby výpis z obchodného registra. 
Zástupcovia verite ľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na 
zastupovanie a dokladom totožnosti. 
 
JUDr. Matúš Košara, správca. 
 
 

 

OV č. 241/2011 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 



Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Súpis všeobecnej podstaty 
 
Súpis majetku – všeobecná podstata 
 
Typ súpisovej položky majetku: pe ňažná poh ľadávka 
 
Popis: právo na vyrovnací podiel v obchodnej spolo čnosti 
 
HESKOMA, spol. s r.o. so sídlom Mostná 72, Nitra 
 
I ČO:45 425 914 
 
Súpisová hodnota majetku: 26.600,- € 
 
Typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnot a 
 
Popis: pe ňažná hotovos ť 
 
Súpisová hodnota : 1 700,- EUR 

 

 
OV č. 032/2012  

 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Zápisnica zo zasadnutia verite ľského výboru 
 
Záznam zo zasadnutia zástupcu verite ľov  
 
Mário Hesko v konkurze, nar. 02.04.1976, Hrádok 71  
 
Dátum konania VV: 10.02.2012  
 
Miesto konania : Piaristická 46, Tren čín  
 
Začiatok zasadnutia: 9,15hod.  
 
Ukončenie zasadnutia: 9,30hod.  
 
Prítomní:  pod ľa prezen čnej listiny 
 
Program zasadnutia:  
 
1. Otvorenie 
 
3. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania na VV 
 
3. Záver 
 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti  
 



Zasadnutie Verite ľského výboru otvoril správca a skonštatoval, že 
zasadnutie zástupcu verite ľov je uznášaniaschopné v 
súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. 
 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania  
 
K tomuto bodu správca predložil návrh , aby zástupc a verite ľov za uznesenia 
hlasoval emailovou formou, s tým že správca 
je povinný predklada ť všetky žiadosti zástupcovi verite ľov tiež emailovou 
formou. 
 
Dávam hlasova ť: 
 
Výsledok hlasovania:  
 
Za:1 
 
Proti:0 
 
Zdržal sa:0 
 
Uznesenie č. 1  
 
Zástupcu verite ľov schva ľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu 
emailovou formou. 
 
K bodu 3 – Záver  
 
Zástupca verite ľov po ďakoval za ú časť a zasadnutie VV ukon čil. 
 
SR - Da ňový úrad Tren čín, zástupca verite ľov  

 

OV č. 033/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Typ súpisovej položky majetku: pe ňažná poh ľadávka 
 
Popis: právo na vyrovnací podiel v obchodnej spolo čnosti 
 
HASK, spol. s r.o. so sídlom 916 33 Hrádok 71 
 
I ČO: 36 232 149 
 
Súpisová hodnota majetku: 6638,- € 

 
OV č. 077/2012  

 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 



Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Oznámenie o verejnom ponukovom konaní 
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka na predaj v I. kole 
verejného ponukového konania, v zmysle 
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: pe ňažné poh ľadávky – práva na 
vyrovnací podiel v obchodných spolo čnostiach. 
 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur  
 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí príl ohu podmienok predaja. 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HESKOMA, spol. s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, I ČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo d ňa 
16.12.2011. 
 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HASK, spol. s r.o. so sídlom Hrádok 71, I ČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo d ňa 16.02.2012 
 
Súpisová hodnota: 6638 € 
 
Všeobecné platné podmienky:  
 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre I. kolo ponukové ho konania je za 
najvyššiu ponúknutú cenu , ktorá musí by ť vo výške 
minimálne 50% stanovenej ceny. 
2. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka, doru čená na adresu: JUDr. 
Matúš Košara , Piaristická 46, 911 01 
Tren čín , správca úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02 . 04. 1976, 
bydlisko Hrádok 71, a to najneskôr do 10. 05. 2012 
, do 15,00 hod. Ponuka musí obsahova ť náležitosti predpísané podmienkami 
predaja. 
 
3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým zá ujemcom v pracovných 
dňoch od zverejnenia inzerátu v Obchodnom 
vestníku do 10.05.2012 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle správcu: 
Piaristická 46, 911 01 Tren čín, za úhradu 10 €. 
 
4. Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z 
ponúkanej kúpnej ceny na č.ú: 4015095776/7500 
vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v de ň zaslania písomnej ponuky správcovi. 
 
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania  záujemcom, tento je 
povinný uhradi ť zmluvnú pokutu vo výške 10% z 
ponúkanej ceny záujemcom. 
 
6. Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 11. 05. 2012 o 9,00 hod. v sídle 
správcu. 



 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní 
po termíne 
otvárania obálok. Uzatvorenie zmluvy s ví ťazným uchádza čom bude podmienený 
predchádzajúcim 
písomným súhlasom zástupcu verite ľov. 
 
JUDr. Matúš Košara - správca  

 

OV č. 093/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Oznámenie o II. kole verejného ponukového konania 
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka na predaj v II. kole 
verejného ponukového konania, v zmysle 
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: pe ňažné poh ľadávky – práva na 
vyrovnací podiel v obchodných spolo čnostiach. 
 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur  
 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí príl ohu podmienok predaja. 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HESKOMA, spol. s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, I ČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo d ňa 
16.12.2011. 
 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HASK, spol. s r.o. so sídlom Hrádok 71, I ČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo d ňa 16.02.2012 
 
Súpisová hodnota: 6638 € 
 
Všeobecné platné podmienky:  
 
1. Výška kúpnej ceny záujemcom pre II. kolo ponukov ého konania je za 
najvyššiu ponuku . 
 
2. Za riadne doru čenú ponuku sa považuje ponuka, doru čená na adresu: JUDr. 
Matúš Košara , Piaristická 46, 
911 01 Tren čín , správca úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02 . 04. 1976, 
bydlisko Hrádok 71, 
a to najneskôr do 30. 05. 2012 , do 15,00 hod. Ponu ka musí obsahova ť 
náležitosti predpísané podmienkami 
predaja. 
 



3. Podmienky predaja budú poskytnuté jednotlivým zá ujemcom v pracovných 
dňoch od zverejnenia inzerátu 
v Obchodnom vestníku do 30.05.2012 v čase od 8,00 do 15,00 hod. v sídle 
správcu: Piaristická 46, 911 01 
Tren čín, za úhradu 10 €. 
 
4. Záujemca je povinný zloži ť finan čnú zábezpeku vo výške najmenej 10% z 
ponúkanej kúpnej ceny na č.ú: 
 
4015095776/7500 vedený v ČSOB,a.s. a to najneskôr v de ň zaslania písomnej 
ponuky správcovi. 
 
5. V prípade porušenia podmienok ponukového konania  záujemcom, tento je 
povinný uhradi ť zmluvnú pokutu 
 
vo výške 10% z ponúkanej ceny záujemcom. 
 
6. Otváranie obálok sa uskuto ční d ňa 31. 05. 2012 o 9,00 hod. v sídle 
správcu. 
 
7. Vyhodnotenie ponúk správcom bude uskuto čnené v lehote najneskôr 10 dní 
po termíne 
otvárania obálok. Uzatvorenie zmluvy s ví ťazným uchádza čom bude podmienený 
predchádzajúcim 
písomným súhlasom zástupcu verite ľov. 
 
JUDr. Matúš Košara - správca  

 

OV č. 128/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Oznámenie o predaji poh ľadávok priamym predajom zvo ľnej ruky 
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka na predaj majetok 
úpadcu realizovaný priamym predajom z vo ľnej 
ruky, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) ZKR : pe ňažné poh ľadávky – 
práva na vyrovnací podiel v obchodných 
spolo čnostiach. 
 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur  
 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí príl ohu podmienok predaja. 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HESKOMA, spol. s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, I ČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo d ňa 
16.12.2011. 
 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
 



Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HASK, spol. s r.o. so sídlom Hrádok 71, I ČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo d ňa 16.02.2012 
 
Súpisová hodnota: 6638 € 
 
Spôsob predaja pe ňažných poh ľadávok – práva na vyrovnací podiel v 
obchodných spolo čnostiach bude realizovaný priamym 
predajom z vo ľnej ruky za najvyššiu ponuku a to v termíne od zver ejnenia 
oznamu v Obchodnom vestníku do 20 .07. 2012 , 
do 12,00 hod. 
 
JUDr. Matúš Košara - správca  

 

OV č. 204/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Iné zverejnenie 
 
Oznam - Vyhlásenie IV. kola verejného ponukového ko nania 
 
JUDr. Matúš Košara, správca so sídlom v Tren číne, Piaristická 46, správca 
úpadcu Mário Hesko v konkurze, nar. 02. 04. 
1976, bydlisko Hrádok 71, č..k.: 28K/41/2011, ponúka v IV. kole verejného 
ponukového konania na predaj majetok úpadcu 
realizovaný priamym predajom z vo ľnej ruky, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 
1 písm. e) ZKR: pe ňažné poh ľadávky – práva 
na vyrovnací podiel v obchodných spolo čnostiach. 
 
Peňažné poh ľadávky v súpisovej hodnote 33 238,- Eur  
 
zapísané v súpise majetku úpadcu , ktorý tvorí príl ohu podmienok predaja. 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HESKOMA, spol. s r.o. so sídlom Mostná 72, 
Nitra, I ČO: 45 425 914 - zverejnený v Obchodnom vestníku č. 241/2011 zo d ňa 
16.12.2011. 
 
Súpisová hodnota: 26 600 € 
 
Peňažná poh ľadávka - právo na vyrovnací podiel v obchodnej spol očnosti 
HASK, spol. s r.o. so sídlom Hrádok 71, I ČO: 36 
232 149 – zverejnený v Obchodnom vestníku č. 33/2012 zo d ňa 16.02.2012 
 
Súpisová hodnota: 6638 € 
 
Spôsob predaja pe ňažných poh ľadávok – práva na vyrovnací podiel v 
obchodných spolo čnostiach bude realizovaný priamym 
predajom z vo ľnej ruky za najvyššiu ponuku a to v termíne od zver ejnenia 
oznamu v Obchodnom vestníku do 06.11. 2012 , 
do 15,00 hod. 
 
JUDr. Matúš Košara - správca  

 



OV č. 230/2012 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadc u:  Mário Hesko v 
konkurze 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:  Hrádok 71, 916 33 Hrádok 
I ČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:  2. 4. 1976 
Titul, meno a priezvisko správcu:  JUDr. Matúš Košara 
Sídlo správcu:  Piaristická 46, 911 01 Tren čín 
Spisová zna čka správcovského spisu:  28K/41/2011 S 1395 
Spisová zna čka súdneho spisu:  28K/41/2011 
 
Druh podania:  Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpiso vú zložku 
majetku 
 
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisov ú zložku  
 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
+-------------------------------------------------- ------------------------
----------------+ 
|P. č.|Popis                                          |S úpisová 
hodnota|mena|Dátum zapísania| 
|----+--------------------------------------------- --+----------------+----
+---------------| 
|4.  |Nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom|389,65          |€   
|31.10.2012     | 
|----+--------------------------------------------- --+----------------+----
+---------------| 
+-------------------------------------------------- ------------------------
----------------+ 
 
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota  
 
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. –zrážky zo mzdy 
úpadcu v rozsahu v akom môžu by ť postihnuté 
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 
 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
|P. č.|Popis                        |Súpisová hodnota|me na|Dátum zapísania| 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|5.  |Zrážka zo mzdy za marec 2012 |142,00          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|6.  |Zrážka zo mzdy za apríl 2012 |142,00          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|7.  |Zrážka zo mzdy za máj 2012   |142,00          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|8.  |Zrážky zo mzdy za jún 2012   |142,00          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
|9.  |Zrážky zo mzdy za júl 2012   |142,00          |€   |31.10.2012     | 
|----+-----------------------------+--------------- -+----+---------------| 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
 
JUDr. Matúš Košara 

 


