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Obchodný vestník 55/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.03.2011 K003209 

sp. zn.: 29K/8/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viliam Hlinka, nar. 5.9.1972, trvalé bydlisko 

Športová 504/4, Lazany, korešpondenčná adresa Mostná 19/14, Handlová, občan SR, o návrhu na vyhlásenie 

konkurzu na majetok dlžníka takto rozhodol 

Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Viliam Hlinka, nar. 5.9.1972, trvalé bydlisko Športová 504/4, 

Lazany. 

Poučenie: 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:  

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, 

platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,  

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už 

začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo 

c) exekučné konania sa prerušujú, 

d) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať 

ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon 

zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo 

pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone 

zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu. 

Okresný súd Trenčín dňa 14.3.2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

Obchodný vestník 62/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.03.2011 K003657 

sp. zn.: 29K/8/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viliam Hlinka, nar. 5.9.1972, trvalé bydlisko 

Športová 504/4, Lazany, korešpondenčná adresa Mostná 19/14, Handlová, občan SR, o návrhu na vyhlásenie 

konkurzu na majetok dlžníka takto rozhodol 

V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka: Viliam Hlinka, nar. 5.9.1972, trvalé bydlisko Športová 504/4, 

Lazany. 

Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, 

911 01 Trenčín. 

Konkurz sa u z n á v a za malý. 

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Viliam Hlinka, nar. 

5.9.1972, trvalé bydlisko Športová 504/4, Lazany, 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. 

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. 29K/8/2011 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. 

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 23.3.2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

Obchodný vestník 66/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.04.2011 K003909 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 

 

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Viliam Hlinka, trvalé bydlisko: Športová 

504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom 

uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii 

správcu na adrese: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch počas 

stránkových hodín v čase od 8. 00 hod do 12. 00 hod. a od 13. 00 do 15. 00 hod. 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca 

 

Obchodný vestník 80/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.04.2011 K004825 

sp. zn.: 29K/8/2011 

VÝZVA SPRÁVCOVI 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Viliama Hlinku, nar. 5. 9. 1972, 

trvalé bydlisko: Športová 504/4, Lazany, uznaný za malý, súd v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu 

podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. ž i a d a správcu Mgr. Branislava Zemanoviča, I. Olbrachta 900/6, Trenčín, o p 

o d a n i e v y s v e t l e n i a k tomu, aby súdu písomne oznámil dôvody, pre ktoré sa dal zastúpiť na celé 

konkurzné konanie iným správcom na základe plnomocenstva, keďže podľa § 3 ods. 2 zák. č. 8/2005 Z.z. o 

správcoch je základnou povinnosťou správcu vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s 

využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí (z čoho vyplýva, že je povinný vykonávať 

správcovskú činnosť osobne) a len v prípade, ak správca nemá potrebné skúsenosti alebo odborné vedomosti 

na riadne vykonanie niektorého úkonu správcovskej činnosti (teda nie všetkých úkonov správcovskej činnosti 

v konkurznom konaní), je povinný požiadať o pomoc odborníka a aj to len v prípade, ak takáto pomoc 

odborníka by bola vzhľadom na obťažnosť prípadu účelná alebo hospodárna. V opačnom prípade je správca 

povinný odmietnuť výkon správcovskej činnosti alebo požiadať súd o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní 

podľa osobitného predpisu. Zároveň súd poukazuje na § 11 ods. 1, 2 zák. č. 8/2005 Z.z., v zmysle ktorého má 

správca na účel zabezpečenia riadneho výkonu správcovskej činnosti zamestnávať potrebný počet 

zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a v prípade potreby poveriť vykonaním jednotlivých úkonov 

správcovskej činnosti svojho zamestnanca, pričom inú osobu ako svojho zamestnanca môže poveriť 

vykonaním len jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, aj to len za podmienky, ak je to účelné a 



 

hospodárne. Vzhľadom k tomu súdu taktiež oznámte účelnosť a hospodárnosť Vášho zastúpenia iným 

správcom v danej veci a v čom spočíva obťažnosť tohto prípadu a taktiež právne zdôvodnite možnosť správcu 

dať sa zastúpiť na základe plnomocenstva inou osobou na celé konkurzné konanie a nie len na jednotlivé 

úkony správcovskej činnosti za splnenia podmienok uvedených v § 3 a § 11 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch. 

Žiadané doručte súdu v lehote 15 dní od doručenia tejto žiadosti zverejnením tejto žiadosti v Obchodnom 

vestníku, a to aj v prípade, že bude doručená aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. 

Lenka Poleková 

Okresný súd Trenčín dňa 19. 4. 2011 

JUDr. Hana Kršiaková, vyšší súdny úradník 

 

 

Obchodný vestník 85/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.05.2011 K005154 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 

 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: osobné motorové vozidlo Daewoo Lanos 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):900,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: 

Deň a dôvod zápisu: 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: záves 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):3,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: záves 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):3,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: garnýža 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 



 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,5 EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: záves 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):3,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: garnýža 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,5 EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: garnýža 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):1,5 EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA 

Popis: peňažná hotovosť 

Register: 

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2000,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: súbor kuchynského riadu a príboru 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):60,- EUR 



 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: záclona 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: záclona 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: váľanda, rok výroby: 1980 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):10,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: záclona 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):2,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: detská posteľ, rok výroby: 2006 



 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):28,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: váľanda, rok výroby: 1980 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):10,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: súbor detského nábytku, skrinky, 3 kusy, rok výroby: 2006 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):30,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: detský stôl s nadstavcom na PC, rok výroby: 2006 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):25,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: kuchynský stôl, rok výroby: 1995 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):13,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 



 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: kuchyňské stoličky, 4 kusy, rok výroby: 1996 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):15,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: súbor sedem kusov stropných svietidiel 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):20,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: sedacia súprava, rok výroby: 1995 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):25,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba:Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: súbor kníh, počet kusov: 57 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):60,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

 

Obchodný vestník 85/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.05.2011 K005155 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 



 

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 

 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: notebook Asus, rok výroby: 2008 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):155,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: domáce kino DENVER, rok výroby: 2005 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):45,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: kuchynská váha, rok výroby: 2010 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):7,5 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: kombinovaný sporák, rok výroby: 2009 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):185,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: chladnička, rok výroby: 2008 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):205. EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 



 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku :HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: tlačiareň Canon, rok výroby: 2008 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):50,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: práčka Whirlpool, rok výroby: 2008 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):175,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: komoda, rok výroby: 2008 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):15,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: stolička otočná, rok výroby: 2007 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):15,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: odvlhčovač vzduchu, rok výroby: 2007 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):25,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 



 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: vešiaková stena, rok výroby: 2004 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):25,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: žalúzie, rok výroby: 2004 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):20,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: obývacia stena, prevedenie: jeľša, rok výroby: 2004 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):50,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: televízor OK LINE, rok výroby: 2006 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):25,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: mikrovlnná rúra, rok výroby: 1999 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):10,- EUR 



 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: televízor PHILIPS, rok výroby: 1978 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):10,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, SR 

Deň a dôvod zápisu:28.04.2011, hnuteľná vec je súčasť nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov 

 

 

 

Obchodný vestník 89/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.05.2011 K005400 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Iné zverejnenie 

 

 

Pripísanie poznámky o spornom zápise 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor:o sobné motorové vozidlo Daewoo Lanos 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):900,- 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: GE Money Auto, a.s., Bottová 7, 811 09 Bratislava, SR 

Deň a dôvod zápisu:04.05.2011, vyjadrenie úpadcu o vlastníctve motorového vozidla poskytovateľom 

finančných prostriedkov na jeho kúpu 

 

 

 

Obchodný vestník 93/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2011 K005624 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu  

 

 



 

 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: osobné motorové vozidlo Daewoo Lanos 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):900,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: GE Money Auto, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

Deň a dôvod zápisu: možnosť vlastníctva motorového vozidla poskytovateľom finančných prostriedkov na jeho 
obstaranie 

 

 

 

Obchodný vestník 93/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.05.2011 K005625 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov  

Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Viliam Hlinka, trvalý pobyt: Športová 504/4, 

972 11 Lazany, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.09.1972, zvoláva týmto, v súlade s ustanovením § 

34 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 

neskorších predpisov, prvú schôdzu veriteľov. Predmetná schôdza sa uskutoční dňa 17.06.2011 v mieste 

registrovanej kancelárie správcu, so začiatkom konania o 10:00 hod. Úvodná prezentácia účastníkov začína o 

9:30 hod. Program prvej schôdze veriteľov predstavuje:  

1. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;  

2. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok k doterajšiemu priebehu konkurzného konania;  

3. voľba zástupcu veriteľov;  

4. rozhodovanie o výmene správcu;  

5. rozprava. 

Pri úvodnej prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, osoby konajúce v mene právnických osôb aj výpis 

z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú plnomocenstvom na zastupovanie a dokladom 

totožnosti. 

V Trenčíne dňa 09.05.2011 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Viliam Hlinka 

 

 

 

Obchodný vestník 100/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.05.2011 K006101 

sp. zn.: 29K/8/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Hlinka, nar. 5.9.1972, 

trvale bytom Športová 504/4, Lazany, uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič, so 

sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, o návrhu správcu na vyplatenie nespotrebovanej časti 

preddavku takto rozhodol 

U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. 

Branislavovi Zemanovičovi so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, nespotrebovanú časť preddavku 

vo výške 663,88 € na účet úpadcu, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu 0276013056/0900, a to              

z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 14/11. 

Poučenie: 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 

Okresný súd Trenčín dňa 20.5.2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 



 

Obchodný vestník 101/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.05.2011 K006137 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Iné zverejnenie  

Oprava podania 

V Obchodnom vestníku číslo 93B/2011 zo dňa 16.05.2011 bol zverejnený oznam K005624 o vylúčení 

súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku podstát úpadcu: Viliam Hlinka, trvalý pobyt: Športová 504, 972 01 

Lazany, Slovenská republika, dátum narodenia: 05.09.1972. V danom podaní bolo nesprávne uvedené 

označenie podania a poznámky o spornosti zápisu. 

Opravné podanie znie: 

Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise 

Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 

Popis hnuteľnej veci / súbor: osobné motorové vozidlo Daewoo Lanos 

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 

Súpisová hodnota majetku (aj mena):900,- EUR 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

Tretia osoba: osoba neznáma 

Deň a dôvod zápisu: vlastníctvo motorového vozidla osobou odlišnou od úpadcu 

 

 

 

Obchodný vestník 107/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 03.06.2011 K006455 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Iné zverejnenie  

Pripísanie poznámky o spornom zápise 
Typ súpisnej položky majetku: HNUTELNA_VEC 
Popis hnuteľnej veci / súbor: osobné motorové vozidlo Daewoo Lanos 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):900,- EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Tretia osoba: Ing. Jozef Michniak, 348 Suchá Hora 027 13 
Deň a dôvod zápisu: Vlastníctvo súpisovej zložky majetku osobou odlišnou od úpadcu. 

 

 

 

Obchodný vestník 118/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.06.2011 K007044 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín  



 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú 
zložku majetku 

 

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA 

Popis: Peňažná hotovosť - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu trov a výdavkov predbežného správcu, 

vyplatená správcovi príslušným súdom. 

Register: 

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 

Majetok inej osoby ako úpadcu: 

Tretia osoba: 

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 

Sporný zápis: 

 

 

Obchodný vestník 124/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.06.2011 K007347 

sp. zn.: 29K/8/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viliam Hlinka, nar. 5. 9. 1972, 

bytom: Športová 504/4, Lazany, uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom 

kancelárie: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, o odmene správcu takto rozhodol 

Správcovi Mgr. Branislavovi Zemanovičovi, so sídlom kancelárie: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, sa              

p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 497,91 €. 

Poučenie: 

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 

Okresný súd Trenčín dňa 22. 6. 2011 

JUDr. Michal Fiala, sudca 

 

   

 

Obchodný vestník 137/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.07.2011 K007965 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany  

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972  

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič  

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

 

Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru  

  

  
Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov 

  
vyhotovená v zmysle ustanovení § 38 ods. 6. a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z.  

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších 
predpisov  

v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Trenčín ( spisová značka konania: 29K/8/2011 )  
  

úpadca:  
Viliam Hlinka  

( ďalej len ako: „Zápisnica“ ) 
 
v Trenčíne, dňa 01.07.2011 vyhotovil: 

  

JUDr. Andrej Klopan  

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Prievidza 

referent oddelenia vymáhania pohľadávok 

Matice Slovenskej 10 

971 01 Prievidza  



 

Slovenská republika 
IČO: 30 807 484 

e-mail: 
andrej.klopan@socpoist.sk tel: 
(+421) 46 519 2898 

  

ako osoba konajúca v mene zástupcu veriteľov úpadcu:  

Viliam Hlinka 

Športová 504/4 

972 11 Lazany 

Slovenská republika  

  

číslo správcovského spisu: 29K/8/2011 S1510 

Preambula 

Táto Zápisnica je vyhotovená v súlade s ustanoveniami § 38 ods. 6. a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov ( ďalej 
len ako: „Zákon číslo 7/2005 Z.z.“ ), a to v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Trenčín, číslo konania: 
29K/8/2011, ako opis priebehu konania zasadnutia zástupcu veriteľov: Viliam Hlinka, konajúcej sa dňa 
01.07.2011 ( ďalej len ako: „Zasadnutie“ ). Zasadnutie zvolal príslušný správca úpadcu v lehote pätnásť dní 
odo dňa konania prvej schôdze veriteľov úpadcu. Zasadnutie sa koná v sídle registrovanej kancelárie správcu 
dňa 01.07.2011, začiatok konania: 10:00 hod.  

Článok I. 

Úpadca  

 1.1 Uznesením Okresného súdu Trenčín číslo: 29K/8/2011-88 zo dňa 23.03.2011 bol vyhlásený konkurz na 
majetok úpadcu – navrhovateľa: Viliam Hlinka, trvalé bydlisko: Športová 504/4, 972 11 Lazany, 
Slovenská republika, dátum narodenia: 05.09.1972, rodné číslo: 720905/8362 ( ďalej len ako: „Úpadca“ ) 

  

 

 

 

Článok II. 

Správca 

2.1 Uznesením Okresného súdu Trenčín číslo: 29K/8/2011-88 zo dňa 23.03.2011 bola do  funkcie    správcu 
ustanovená fyzická osoba: Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: I. Olbrachta 900/6, 911 01 
Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770, DIČ: 1073612980, správca zapísaný v Zozname 
správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510 ( ďalej len ako: 
„Správca“ ). 

  

Článok III.  

Zástupca veriteľov 

3.1 Počas konania prvej schôdze veriteľov Úpadcu, konajúcej sa dňa 17.06.2011, za zástupcu veriteľov bol 
zvolený veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Prievidza, sídlo: Matice Slovenskej 
10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 30 807 484 ( ďalej len ako: „Zástupca veriteľov“ ). V 
mene zvoleného Zástupcu veriteľov koná: JUDr. Andrej Klopan.  

  

Článok IV.  

Účastníci Zasadnutia 

4.1    Zasadnutia sa  zúčastnil Správca.   
4.2    Zasadnutia sa nezúčastnil Úpadca.     
4.3    Zasadnutia sa zúčastnil JUDr. Andrej Klopan, ako osoba konajúca v mene Zástupcu veriteľov. 
  

Článok V.  

Program Schôdze 

5.1   V zmysle Oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov zo dňa 22.06.2011, program schôdze tvoria 
nasledovné body:  

a) otvorenie;   
b) odsúhlasenie spôsobu hlasovania a komunikácie zástupcu veriteľov;   
c) záver.   

  



 

Článok VI. 

Priebeh Schôdze a prijaté uznesenia 

 6.1   K bodu programu uvedenému v Článku V. ods. 5.1 písm. a) tejto Zápisnice: Zasadnutie otvorila 
osoba konajúca v mene Zástupcu veriteľov, pričom skonštatovala, že Zasadnutie je uznášaniaschopné 
v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 Zákona číslo 7/2005 Z.z..  

  

6.2   K bodu programu uvedenému v Článku V. ods. 5.1 písm. b) tejto Zápisnice: z iniciatívy správcu bol 
predložený návrh, aby Zástupca veriteľov za uznesenia Zástupcu veriteľov hlasoval prostredníctvom e-
mailu, adresa: zemanovic.spravca@yahoo.com, s tým, že správca je povinný predkladať všetky návrhy 
prostredníctvom e-mailu, adresa: andrej.klopan@socpoist.sk. Obdobným spôsobom sa vykonáva aj 
akákoľvek iná komunikácia medzi uvedenými osobami, pričom, písomná komunikácia prostredníctvom 
listových zásielok sa vykonáva len na vyžiadanie.  

  

V uvedenej veci bolo prijaté Uznesenie číslo 2: „Zástupca veriteľov súhlasí s navrhovaným 
spôsobom vzájomnej komunikácie so správcom“, a to na základe hlasovania s následne uvedeným 
výsledkom:  

  

   Obchodné meno / meno   Počet hlasov 

Za prijatie 
uznesenia: 

 Sociálna  poisťovňa  so  sídlom  v  Bratislave,  
Prievidza,                                           

pobočka  
1 

 Celkový počet hlasov za prijatie uznesenia:  1 

Proti prijatiu 
uznesenia: 

 -  0 

 Celkový počet hlasov proti prijatiu uznesenia:  0 

Zdržalo sa :  -  0 

 Celkový počet zdržaných hlasov:  0 

  

6.3    K bodu programu uvedenému v Článku V. ods. 5.1 písm. c) tejto Zápisnice Zasadnutie ukončila 
osoba konajúca v mene Zástupcu veriteľov, poďakovala prítomným za účasť, pričom skonštatovala, že 
Zasadnutie prebehlo v súlade s relevantnými ustanoveniami Zákona číslo 7/2005 Z.z..  

  

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia  

7.1    Zasadnutie prebehlo v súlade s ustanoveniami všetkých relevantných právnych predpisov, účinných v 
dobe konania Zasadnutia v Slovenskej republike. Voči uzneseniam prijatým prítomnými Zástupcom 
veriteľa počas trvania Zasadnutia neboli podané žiadne námietky alebo sťažnosti. 

  

7.2     Schôdza bola ukončená dňa 01.07.2011 o 10:30 hod.. 

  

7.3     Táto Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis bude v lehote stanovenej § 38 
ods. 6 Zákona číslo 7/2005 Z.z. doručený správcovi na uloženie do správcovského spisu a na 
zverejnenie                   v Obchodnom vestníku.  

  

Trenčín, 01.07.2011                            

JUDr. Andrej Klopan 

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka 
Trenčín číslo konania: 29K/8/2011 

konanie vedené Okresným súdom Trenčín 

 

Obchodný vestník 137/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.07.2011 K007967 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová  504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 



 

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku 

majetku 

Súpis majetku podstát doplnený o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť v hodnote 560,- EUR, získanej 

ako odmena úpadcu za vykonanie prác. 
 

 

Obchodný vestník 137/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.07.2011 K007968 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku 

majetku 

Súpis majetku podstát doplnený o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť v hodnote: 434,56 EUR, 

predstavujúca zostatkovú hodnotu vypovedanej poistnej zmluvy. 
 

Obchodný vestník 137/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.07.2011 K007972 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 

Vylúčenie súpisovej zložky majetku ( osobné motorové vozidlo Daewoo Lanos ) zo súpisu majetku podstát po 

predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vzhľadom na výsledky konania o vylúčení súpisovej zložky 
majetku zo súpisu majetku podstát v prospech tretej osoby 

 

Obchodný vestník 160/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.08.2011 K009215 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku 

majetku 

Doplnenie súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť vo 

výške 640,00 EUR, predstavujúca odmenu úpadcu za vykonanie prác. 
 

Obchodný vestník 181/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 21.09.2011 K010409 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 504/4 504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 



 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 6/900, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 

Vylúčenie súpisových zložkiek majetku zo súpisu majetku podstát z dôvodu vyporiadania BSM úpadcu, a to          

v nasledovnom rozsahu zapísaných súpisových zložiek majetku: 

 

poradové číslo 1. 
označenie notebook ASUS 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 155,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 2. 
označenie domáce kino DENVER 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2005 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 45,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 3. 
označenie kuchynská váha 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2010 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 7,50 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 4. 
označenie kombinovaný sporák 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2009 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 185,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 



 

  

poradové číslo 5. 
označenie chladnička 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 205,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 6. 
označenie tlačiareň Canon Pixma MP630 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 50,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 7. 
označenie práčka Whirlpool 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 175,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 8. 
označenie Komoda, umiestnená na chodbe 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2005 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 15,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 9. 
označenie stolička otočná 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2007 
výrobné číslo - 



 

hodnota /  EUR 15,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 10. 
označenie odvlhčovač vzduchu Solac 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2007 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 25,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 11. 
označenie vešiaková stena 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2004 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 25,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 12. 
označenie žalúzie 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2004 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 20,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 13. 
označenie obývacia stena OSKAR, prevedenie jelša 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2004 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 50,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 



 

poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 14. 
označenie televízor OK LINE 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2006 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 25,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 15. 
označenie mikrovlnná rúra 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1999 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 10,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 16. 
označenie televízor PHILIPS 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1978 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 10,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  
Poradové číslo 17. 

označenie záves 

stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby 2008 
rok výroby / približný - 
hodnota /  EUR 3,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 18. 
označenie záves 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 



 

hodnota /  EUR 3,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

 poradové číslo 19. 
označenie garnýža 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 1,50 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

 

poradové číslo 20. 
označenie záves 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 3,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  
poradové číslo 21. 
označenie garnýža 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 1,50 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 22. 
označenie garnýža 
stav opotrebenia mierne opotrebovaný 
rok výroby / približný 2008 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 1,50 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 



 

poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 23. 
označenie súbor kuchynského riadu a príboru 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný - 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 60,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 24. 
označenie záclona 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný - 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 2,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  
poradové číslo 25. 
označenie záclona 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný - 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 2,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 26. 
označenie váľanda 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1980 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 10,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 27. 
označenie záclona 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný - 



 

výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 2,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 28. 
označenie detská posteľ 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2006 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 28,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 29. 
označenie váľanda 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1980 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 10,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 30. 
označenie Súbor detského nábytku: 3 x skrinka 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2006 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 30,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 31. 
označenie detský stôl s nadstavcom na PC 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 2006 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 25,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 



 

zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 32. 
označenie kuchynský stôl 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1995 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 13,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 33. 
označenie súbor nábytku: 4 x kuchynská stolička 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1996 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 15,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 34. 
označenie súbor vecí: 7 x stropné svietidlo 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný - 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 20,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 35. 
označenie sedacia súprava 
stav opotrebenia opotrebovaný 
rok výroby / približný 1995 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 25,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

  

poradové číslo 36. 
označenie súbor veci: 57 x kniha 
stav opotrebenia opotrebovaný 



 

rok výroby / približný - 
výrobné číslo - 
hodnota /  EUR 60,- 
znalecký posudok nie 
dôvod zápisu súčasť nevyporiadaného BSM 
spornosť zápisu áno, súčasť nevyporiadaného BSM 
tretia osoba / spornosť Júlia Hlinková, Športová 504/4, 972 11 Lazany, Slovenská republika 
deň zápisu 27.04.2011 
zabezpečovacie právo nie 
poradie zab. práva - 

 
 

Obchodný vestník 247/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.12.2011 K014524 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová   504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku 

majetku 

Súpis majetku podstát doplnený o peňažné prostriedky v súhrnnej výške 2240,- EUR. 

 

 

Obchodný vestník 16/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.01.2012 K000947 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová 4/504, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 

Oznam o tom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Piaristická 44, 

911  

01Trenčín, Slovenská republika,  to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a 

od 13,00  hod do  15,00 hod. Termín si je  potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: 

zemanovic@onlinespravca.sk.  

Toto oznámenie je vyhotovované v nadväznosti na zmenu sídla správcu. 

 

 

 

Obchodný vestník 48/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.03.2012 K003131 

Spisová značka: 29K/8/2011 

VÝZVA SPRÁVCOVI 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného  konkurzu na majetok úpadcu Viliam Hlinka, nar. 5.9.1972, 

bytom 

Športová 504/4, Lazany, uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr.Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie 

Piaristická 44, Trenčín v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa   § 41  zák.č. 7/2005 Z.z.   v y z 

ý v a správcu, aby v lehote do 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzu (so zameraním na výsledok 

vyporiadania BSM, priebeh speňažovania podstaty, ktorý majetok zapísaný do podstaty zostal stále 

nespeňažený, ktorý všetok majetok sa správcovi podarilo speňažiť a za akú sumu a pod.)  a v ďalšom období 

do skončenia konkurzu vždy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka. 

mailto:zemanovic@onlinespravca.sk


 

Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude 

doručená aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. 

JUD r. Michal Fiala, samosudca 

Okresný súd Trenčín dňa 2.3.2012 

 

Obchodný vestník 43/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.03.2013 K003361 

Spisová značka: 29K/8/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Viliam Hlinka, nar. 05.09.1972, 

bytom Športová 504/4, 972 11 Lazany, občan SR, uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav 

Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu obchodnej 

spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do 

konkurzného konania takto rozhodol 

I. P o v o ľ u j e  v s t u p  obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 

99Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného 

veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v 

rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 567,90 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname 

pohľadávok pod                č. 7/S-1, 7/S-2, 7/S-3 a 7/S-4. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti 

tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka 

tohto konania. 

II. P o v o ľ u j e  v s t u p  obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 

99 

Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného 

veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 

874, a to                      v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 800,23 eura, ktoré sú vedené v 

konečnom zozname pohľadávok pod č. 9/V-1 a 9/V-2. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti 

tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka 

tohto konania. 

Poučenie: 

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a 

to              v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom 

Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. 

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu  ktorému je určené, kto ho robí, ktorej 

veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa 

napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 

42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov). 

Okresný súd Trenčín dňa 25.2.2013 

JUDr. Michal Fiala, samosudca 

 

 

Obchodný vestník 60/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.03.2013 K005187 

Spisová značka: 29K/8/2011 

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Viliam Hlinka, nar. 05.09.1972, 

bydliskom Športová 504/4, 972 11 Lazany, uznesením č.k. 29K/8/2011-286 zo dňa 25.02.2013 povolil vstup 

nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 do 

konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom                   

Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 

567,90 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/S-1, 7/S-2, 7/S-3 a 7/S-4 a ako 

novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom 

Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 800,23 

eura, ktoré sú vedené                  v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9/V-1 a 9/V-2. Zverejnením 

oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodným 

konkurzným veriteľom postavenie účastníkov tohto konania. 

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2013. 

Okresný súd Trenčín dňa 20.3.2013 

Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 

 



 

Obchodný vestník 68/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.04.2013 K005945 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová  504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Viliam Hlinka, nar. 05.09.1972, bydliskom 

Športová 504/4, 972 11 Lazany  zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 

dňa 13.05.2013 o 13:00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín. Prezentácia začne o 

12,45 hod. 

Program schôdze: 

1. Otvorenie, 

2. Voľba Zástupcu veriteľov, 

3. Záver. 

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. 

Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné poverenie veriteľa na zastupovanie v 

tomto konaní a dokladom totožnosti. 

V Trenčíne dňa 04.04. 2013 

Mgr. Branislav Zemanovič, správca 

 

 

Obchodný vestník 69/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.04.2013 K006048 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Hlinka 

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športová  504/4, 972 11 Lazany 

IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972 

Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr.  Branislav Zemanovič 

Sídlo správcu: 

Spisová značka správcovského spisu: 

Spisová značka súdneho spisu: 

Piaristická 44, 911 01 Trenčín 

29K/8/2011 S1510 

29K/8/2011 

Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Viliam Hlinka, nar. 05.09.1972, bydliskom 
Športová 504/4, 972 11 Lazany  zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční 
dňa 13.05.2013 o 13:00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín. Prezentácia začne                      
o 12,45 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Voľba Zástupcu veriteľov, 
3. Záver. 
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. 
Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc respektíve písomné poverenie veriteľa na zastupovanie v 
tomto konaní a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 04.04. 2013 
Mgr. Branislav Zemanovič, správca 
 


