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Obchodný vestník 1/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.01.2014 K000048 
Spisová značka: 40K/19/2013 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom 
Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníčky Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
takto rozhodol 
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 
4486/204, 017 01 Považská Bystrica. 
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 konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, 
c) 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                
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo 
výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, 
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. 
Okresný súd Trenčín dňa 23.12.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 

Obchodný vestník 9/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.01.2014 K000769 
Spisová značka: 40K/19/2013 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom 
Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na 
majetok dlžníka Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, 
takto rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 
4486/204, 017 01 Považská Bystrica. 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 
911 01 Trenčín, značka správcu S1369. 
III. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do 
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných 
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie 
druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú 
správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú 
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do 
desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné 
správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch 
smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. 
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí 
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch 
Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 
29. mája 2000 o konkurznom konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na 
majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto povinnosti súdu v podrobných písomných správach. 
VI. 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 správcovi a v jednom rovnopise na Okresný 
súd Trenčín k sp. zn. 40K/19/2013. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať 



sa zbavenia svojich dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania 
až do zrušenia konkurzu. 
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa 
v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom 
rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od 
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po 
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák.                
č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však 
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 
prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik 
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška 
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko 
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia 
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada 
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o 
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve 
neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej 
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú 
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, 
predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.).                     
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci 
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť 
ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo 
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva 
spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď 
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške 
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe 
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                  
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená  (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej 
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. 
č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci 
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť 
ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo 
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva 
spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď 
správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške 
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má 
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 
Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe 
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto 
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba                    
v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je 
zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú 
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze 
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata                      
v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku 
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto 
podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka 
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu 



určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska 
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca 
s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej 
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na 
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne 
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku                
(§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 
( § 198 ods. 1 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). Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa 
považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu 
bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu 
dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie 
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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. 
Okresný súd Trenčín dňa 8.1.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 

Obchodný vestník 14/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.01.2014 K001276 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 
4486/204, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika oznamuje, že do správcovského spisu je 
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, 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 na telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: 
roderova@onlinespravca.sk. 
V Trenčíne 17.01.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 

Obchodný vestník 14/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.01.2014 K001277 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznam pre zahraničných veriteľov 
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé 
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, 
v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní. 
Ako správca úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, (ďalej 
aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 40K/19/2013 
zo dňa 08.01.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a fyzická osoba Ing. Katarína Roderová, 
so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 33 174 873 zapísaná                           
v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu            
S 1369, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v 
Obchodnom vestníku SR č. OV 9/2014 dňa 15.01.2014. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín 
nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2014. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. 
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi Ing. Katarína 
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 
40K/19/2013. 
Poučenie pre veriteľov: 
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 
zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť 
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ 
doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie 
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu            
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi 
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie 
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie 
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie 
práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a 
musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a 
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, 
celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).            
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou 
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, 
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide             
o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj 
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak 
zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná 
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu 
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky 
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku 
neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa                  
v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie 
podmienky splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou 
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik 
podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí 
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej 
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku 
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená 
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze 
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom 
hlasovacie uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho 
pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho 
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 
7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote 
neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate 
právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže 
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení 
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa 
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom 



podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou 
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej 
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a 
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 
Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti 
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Toto zverejnenie sa 
vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka. 
V Trenčíne 17.01.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 18/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.01.2014 K001694 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204, 
017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre 
popretie pohľadávky, číslo účtu je 1241507018 / 1111 vedený v UniCredit bank Slovakia, a.s.  
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: 
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 
a) bolo podané na predpísanom tlačive a 
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu 
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, 
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, 
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená 
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej 
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku 
proti podstate. 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 
Obchodný vestník 44/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.03.2014 K004251 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom 
Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská podľa ustanovenia § 34 ZKR zvolávam prvú 
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.04.2014 o 10,00 hod. v sídle správcu na adrese 
Piaristická 44, 911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov začne o 9,30 hod. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie, 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 
3. Voľba zástupcu veriteľov, 
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR), 
5. Záver. 



Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného 
registra. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc alebo písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní a doklad totožnosti. 
V Trenčíne dňa 28.02.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 

 
Obchodný vestník 45/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2014 K004442 
Spisová značka: 40K/19/2013 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Kovár, nar. 
20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého 
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka 
správcu  S1369, o návrhu správcu na vyplatenie nevyčerpaného preddavku, takto 
rozhodol 
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369 
nevyplatený preddavok vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku 
zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 114/2013. 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Poučenie: 
Okresný súd Trenčín dňa 28.2.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 55/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.03.2014 K005338 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
súpisová položka č. 1. 
označenie: iná majetková hodnota 
celková suma: 2000,00 
mena: Eur 
právny dôvod vzniku: peňažná hotovosť úpadcu, vložená úpadcom na účet zriadený správcom 
dlžník /hotovosť získaná od: úpadca Peter Kovár 
súpisová hodnota majetku: 2 000,00 €  
Deň zápisu 14.3.2014 
súpisová položka č. 2. 
označenie: iná majetková hodnota 
celková suma: 431,44 
mena: Eur 
právny dôvod vzniku: zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac 01/2014 v rozsahu, v akom podlieha konkurzu 
podľa § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z 
dlžník /hotovosť získaná od: úpadca Peter Kovár  
súpisová hodnota majetku: 431,44 €  
Deň zápisu 14.3.2014 
súpisová položka č. 3. 
označenie: iná majetková hodnota 
celková suma: 295,14 
mena: Eur 
právny dôvod vzniku: finančné prostriedky pripísané v prospech účtu súdneho exekútora v exekučnom 
konaní EX 23008/10u po začatí konkurzného konania, JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor  
dlžník /hotovosť získaná od: JUDr. Rudolf Krutý, súdny exekútor 
súpisová hodnota majetku: 295,14 €  
Deň zápisu 14.3.2014  
 



Obchodný vestník 66/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.04.2014 K006461 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku 

č. 4: iná majetková hodnota vo výške 305,70 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu 
          podliehajúca konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 02/2014. 

č. 5: iná majetková hodnota vo výške 663,88 EUR predstavujúca nespotrebovanú časť preddavku    
          zloženého úpadcom na účet Okresného súdu Trenčín 
Deň zápisu 01.04.2014 
 
 
Obchodný vestník 86/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.05.2014 K008571 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 6: iná 
majetková hodnota vo výške 434,35 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 03/2014. Deň zápisu 
02.05.2014. 
 
 
Obchodný vestník 106/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.06.2014 K010585 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 7: iná 
majetková hodnota vo výške 340,46 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 04/2014. Deň zápisu 
01.06.2014 
 
 
Obchodný vestník 128/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.07.2014 K012869 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 8: iná 
majetková hodnota vo výške 407,60 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 05/2014. Deň zápisu 
02.07.2014 



Obchodný vestník 151/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.08.2014 K015168 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 9 iná majetková 
hodnota vo výške 296,38 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca konkurzu od 
spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 06/2014. Deň zápisu 04.08.2014. 
Ing. Katarína Roderová 
 
 
Obchodný vestník 159/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.08.2014 K016063 
Spisová značka: 40K/19/2013 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Kovár, nar. 
20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu 
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov 
takto rozhodol 
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu 
S1369 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.) 
Okresný súd Trenčín dňa 13.8.2014 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 171/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.09.2014 K017211 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 10 iná 
majetková hodnota vo výške 512,01 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 07/2014. Deň zápisu 
03.09.2014. 
 
 
Obchodný vestník 193/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.10.2014 K019481 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o novú súpisovú zložku majetku č. 11 - iná 
majetková hodnota vo výške 332,52 Eur predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 08/2014. Deň zápisu 
03.10.2014. 
 



Obchodný vestník 194/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.10.2014 K019544 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 
4486/204, 017 01 Považská Bystrica týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola 
do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: Katarína Hoštáková, Pružina 13, 018 22 Považská Bystrica, nar. 11.06.1979 
Pohľadávka č. 4/H-1 prihlásená suma: 4 000,00 EUR 
V Trenčíne 07.10.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013 
 
 
 
Obchodný vestník 214/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.11.2014 K021623 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 12 iná 
majetková hodnota vo výške 433,69 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 09/2014. Deň zápisu 
04.11.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 218/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 13.11.2014 K022039 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Iné zverejnenie 
Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu 
pohľadávok 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 
4486/204, 017 01 Považská Bystrica týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola 
do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 
veriteľa: Jozef Rosina, Čsl. armády 5/67, 915 01 Nové mesto nad Váhom, nar. 28.07.1938 
Pohľadávka č. 5/R-1 prihlásená suma: 3 110,19 EUR 
V Trenčíne 10.11.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
 



Obchodný vestník 234/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.12.2014 K023820 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 13 iná 
majetková hodnota vo výške 368,49 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 10/2014. Deň zápisu 
03.12.2014. 
 
 
Obchodný vestník 248/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 31.12.2014 K025394 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Iné zverejnenie 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 
4486/204, 017 01 Považská Bystrica, týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a 
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie pohľadávok proti všeobecnej 
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň 
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. 
 
Veriteľský výbor ( Zástupca veriteľov ) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je 
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho 
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. 
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak 
sa na ňu neprihliada. 
V Trenčíne 23.12.2014 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 9/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 15.01.2015 K000824 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 14 iná 
majetková hodnota vo výške 348,53 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcej 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 11/2014. Deň zápisu 
08.01.2015. 
 
 
 
 
 
 
 



Obchodný vestník 25/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2015 K002714 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 15 iná 
majetková hodnota vo výške 604,58 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 12/2014. Deň zápisu 
02.02.2015. 
 
 
 
Obchodný vestník 35/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.02.2015 K004035 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 16 iná 
majetková hodnota vo výške 193,80 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúca 
konkurzu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. za mesiac 01/2015. Deň zápisu 
17.02.2015 
 
 
 
Obchodný vestník 35/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.02.2015 K004074 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 17 iná 
majetková hodnota vo výške 0,39 EUR predstavujúca kreditné úroky pripísané na účet zriadený 
správcom pre účely konkurzu. Deň zápisu 17.02.2015 
 
 
 
Obchodný vestník 37/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.02.2015 K004264 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kovár 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Roderová Katarína 
Sídlo správcu: Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2013 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 40K/19/2013  
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty 
 

1.Všeobecná časť  

Všeobecne o priebehu konkurzu 



 

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 40K/19/2013-45 zo dňa 08.01.2014, vydaným 

v právnej veci navrhovateľa – dlžníka Peter Kovár, nar. 20.01.1978, bydliskom Rozkvet 4486/204,        

017 01 Považská Bystrica, došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok dlžníka Peter Kovár, bydliskom 

Rozkvet 4486/204, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika  ( ďalej len ako: „Dlžník“ ), došlo 

k ustanoveniu fyzickej osoby: Ing. Katarína Roderová, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, 

IČO: 33 174 873, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 

republiky, značka správcu: S1369, do funkcie, s dátumom uverejnenia uznesenia v Obchodom vestníku 

č. 9/2014 dňa 15.01.2014, s účinkami zverejnenia dňa 16.01.2014. Konkurz bol vyhlásený za malý. 

 

V predmetnom konkurznom konaní si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky                          

3 nezabezpečení veritelia úpadcu ( Československá obchodná banka, a.s., PROFI CREDIT     Slovakia, 

a.s. a EOS KSI Slovensko, s.r.o. ), ktorí si prihlásili pohľadávky voči úpadcovi v celkovej výške 

17.842,75  Eur. Pohľadávky boli v zákonnej lehote popreté v plnom rozsahu.   

 

 

Po základnej prihlasovacej lehote si konkurzu prihlásili pohľadávku 2 veritelia (  Katarína Hoštáková, 

zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok zverejnené v Obchodnom vestníku č. 194/2014 zo dňa 

10.10.2014 a Jozef Rosina, zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok zverejnené v Obchodnom 

vestníku č. 218/2014 zo dňa 13.11.2014 ). Pohľadávky boli zistené v plnom rozsahu. 

 

V konkurznej veci Úpadcu boli prihlásené/uplatnené len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote 

a ani po nej nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu nebola vytvorená žiadna 

oddelená podstata. 

 

 

V súlade s § 76 ods. 2 ZKR správca v predmetnom konkurze dňa 14.03.2014 vyhotovil súpis majetku 

patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol následne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 

55/2014 zo dňa 20.03.2014. Súpis všeobecnej podstaty správca následne doplnil, pričom doplnenia 

súpisu všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodných vestníkoch SR č. 66/2014 zo dňa 

04.04.2014, č. 86/2014 zo dňa 07.05.2014, č.106/2014 zo dňa 05.06.2014, č. 128/2014 zo dňa 

07.07.2014, č. 151/2014 zo dňa 07.08.2014, č. 171/2014 zo dňa 08.09.2014, č. 193/2014 zo dňa 

09.10.2014, č. 214/2014 zo dňa 07.11.2014, č. 234/2014 zo dňa 08.12.2014, č. 9/2015 zo dňa   

15.01.2015, č. 25/2015 zo dňa 06.02.2015. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 17.02.2015 

podané na zverejnenie do Obchodného vestníka dňa 17.02.2015.  

 

 

 

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku: 

 

Označenie: Iná majetková hodnota  

 



  
 

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom: 

 

sp.zn. 36Cbi/29/2014  

v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803 o určenie 

pohľadávky prihlásenej do konkurzu – konanie zastavené uznesením Okresného súdu Trenčín                

č. 36Cbi/29/2014-9 zo dňa 08.09.2014, nadobudnutie právoplatnosti dňa 30.09.2014 

 

sp.zn. 37Cbi/30/2014  

v právnej veci žalobcu PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35 792 752 

o určenie popretej pohľadávky – konanie zastavené uznesením Okresného súdu Trenčín                          

č. 37Cbi/30/2014-20 zo dňa 18.09.2014, nadobudnutie právoplatnosti dňa 11.10.2014 

 

Na základe oznámenia Okresného súdu zo dňa 22.12.2014 nie je ( ku dňu 22.12.2014 ) vedené voči 

Ing. Katarína Roderová ako správca úpadcu Peter Kovár v právnom postavení žalovaného resp. 

odporcu žiadne súdne konanie.  

 

Na základe oznámenia Krajského súdu zo dňa 23.01.2015 nie je ( ku dňu 23.01.2015 ) vedené voči Ing. 

Katarína Roderová ako správca úpadcu Peter Kovár v právnom postavení žalovaného resp. odporcu 

žiadne súdne konanie.  

 

 

V súlade s § 34 ods. 1  ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorej termín konania bol určený na 

deň 22.04.2014, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 44/2014 zo dňa 05.03.2014.  

 

Dňa 22.04.2013 sa konala prvá schôdza veriteľov. Schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná 

nakoľko sa nezúčastnil žiaden z prihlásených veriteľov.  

 

Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského výboru resp. 

zástupcu veriteľov až do riadneho zvolenia veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov v 

zmysle § 39 ZKR vykonáva súd. 

 

P.č. právny dôvod vzniku

 súpisová 

hodnota 

majetku 

deň 

zápisu

1. peňažná hotovosť úpadcu, vložená na účet zriadený správcom 2 000,00 € 14.3.2014

2. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 01/2014 431,44 €    14.3.2014

3.
f inančné prostriedky pripísané v prospech účtu súdneho exekútora v exekučnom konaní EX 23008/10u 

po začatí konkurzného konania 
295,14 €    14.3.2014

4. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 02/2014 305,70 € 1.4.2014

5. vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet  OS Trenčín 663,88 €    1.4.2014

6. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 03/2014 434,35 € 2.5.2014

7. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 04/2014 340,46 € 1.6.2014

8. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 05/2014 407,60 € 2.7.2014

9. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 06/2014 296,38 € 4.8.2014

10. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 07/2014 512,01 € 3.9.2014

11. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 08/2014 332,52 3.10.2014

12. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 09/2014 433,69 4.11.2014

13. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 10/2014 368,49 3.12.2014

14. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 11/2014 348,53 8.1.2014

15. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 12/2014 604,58 2.2.2015

16. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 01/2015 193,8 17.2.2015

17. kreditné úroky pripísané na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu 0,39 17.2.2015



V súlade s § 96 ods. 2 a § 101 ZKR správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti 

podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku    č. 

248/2014 zo dňa 31.12.2014.  

 

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu 

pohľadávok a taktiež nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie 

pohľadávky proti všeobecnej podstate. Správca následne bez zbytočného odkladu v zmysle § 98 ods. 1 

ZKR a § 101 ZKR zostavil konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej 

podstaty.  

 

V zmysle § 96 ods. 5 ZKR , § 98 ZKR a § 101 ZKR správca pripravil v stanovenej lehote konečný 

rozvrh pre nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku 

doručil príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov úpadcu Okresný súd Trenčín, Piaristická 

27, 911 80 Trenčín a určuje mu lehotu 30 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu pre 

nezabezpečených veriteľov ( zo všeobecnej podstaty ), ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po 

dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. 

 

2. Rozvrhová časť 

Týmto správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty 

úpadcu pre veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR. Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa 

v konkurze členila výlučne na všeobecnú podstatu, žiadna oddelená podstata vytvorená nebola. 

Zároveň konštatuje, že v predmetnom konkurznom  konaní je konkurzná podstata tvorená len 

peňažnými prostriedkami a to: 

 

 

 

Zoznam pohľadávok proti podstate pozostáva z nasledovných pohľadávok: 

1. iná majetková hodnota peňažná hotovosť úpadcu, vložená na účet zriadený správcom 2 000,00 €

3. iná majetková hodnota
finančné prostriedky pripísané v prospech účtu súdneho exekútora v exekučnom konaní EX 23008/10u po 

začatí konkurzného konania 
295,14 €

5. iná majetková hodnota vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet  OS Trenčín 663,88 €

2. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 01/2014 431,44 €

4. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 02/2014 305,70 €

6. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 03/2014 434,35 €

7. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 04/2014 340,46 €

8. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 05/2014 407,60 €

9. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 06/2014 296,38 €

10. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 07/2014 512,01 €

11. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 08/2014 332,52 €

12. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 09/2014 433,69 €

13. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 10/2014 368,49 €

14. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 11/2014 348,53 €

15. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 12/2014 604,58 €

16. iná majetková hodnota zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR za mesiac 01/2015 193,80 €

5 009,55 €

17. iná majetková hodnota kreditné úroky pripísané na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu 0,39 €

7 968,96 €

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR  SPOLU

CELKOM



 

V súlade s § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR č.248/2014 zo dňa 31.12.2014 

oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť 

uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. V zákonnom stanovenej 30-dňovej lehote 

od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nám neboli proti 

tomuto zoznamu doručené žiadne námietky. 

 

Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku: 

V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. sa výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa 

rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako 

výťažok zo speňaženia majetku podliehajúcemu konkurzu podľa zásad ustanovených § 91 ods. 4 ZKR 

znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil 

príslušný orgán. 

 

Výpočet odmeny správcu z výťažku:              

 

 
                                                                  

Výška odmeny správcu  z výťažku:  398,43 EUR + DPH 20% = 478,116 EUR 

 

Rekapitulácia: 

Výťažok:  7 968,96 EUR 

Pohľadávky proti podstate: 2 287,92 EUR 

Čistý výťažok: 5 681,04 EUR 

 

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom: 

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok 

činí sumu 7 968,96 EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 2 287,92 EUR 

predstavuje sumu 5 681,04 EUR. Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov 

v predmetnom konkurznom konaní tak predstavuje sumu 5 681,04 EUR, ktorá bude pomerným 

spôsobom rozpočítaná koeficientom / k /:   

 

Roderová Katarína Ing. paušálna odmena správcu 796,66 € §87 ods.2 písm. a) VP

Roderová Katarína Ing. odmena z dosiahnutého výťažku 478,11 € §87 ods.2 písm. a) VP

Roderová Katarína Ing. výdavky za správu konkurzného konania 01/2014-02/2015 672,00 € §87 ods.2 písm. c) VP

Roderová Katarína Ing. vyúčtovanie cestovných náhrad za rok 2014 66,82 € §87 ods.2 písm. c) VP

Slovenská pošta, a.s. poštovné 29,75 € §87 ods.2 písm. e) VP

UniCredit Bank Slovakia, a.s. bankové poplatky 24,20 € §87 ods.2 písm. e) VP

Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytnutie súčinnosti 24,00 € §87 ods.2 písm. c) VP

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. poskytnutie súčinnosti 9,96 € §87 ods.2 písm. c) VP

Všeobecná úverová banka, a.s. poskytnutie súčinnosti 19,92 € §87 ods.2 písm. c) VP

Tatra banka, a.s. poskytnutie súčinnosti 17,00 € §87 ods.2 písm. c) VP

Československá obchodná banka, a.s. poskytnutie súčinnosti 30,00 € §87 ods.2 písm. c) VP

Prima banka Slovensko, a.s. poskytnutie súčinnosti 24,00 € §87 ods.2 písm. c) VP

Okresný súd Trenčín súdny poplatok za zrušenie konkuzu 15,50 € §87 ods.2 písm. k) VP

predpokladané výdavky do zušenia konkurzu / poštovné, 

bankové poplatky..... / od 18.02.2015
80,00 € §87 ods.2 písm. e) VP

2 287,92 €SPOLU 

Veriteľ  Právny dôvod    Suma
Poradie 

uspokojenia
Podstata

súpisová 

hodnota 

majetku

odmena 

správcu % 

z výťažku 

odmena 

správcu v 

EUR

peňažná hotovosť úpadcu, vložená na účet zriadený správcom 2 000,00 € 5% 100,00 €       

f inančné prostriedky pripísané v prospech účtu súdneho exekútora v exekučnom konaní EX 23008/10u po 

začatí konkurzného konania 
295,14 € 5% 14,76 €         

vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet  OS Trenčín 663,88 € 5% 33,19 €         

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2  ZKR  za 01/2014 až 01/2015 5 009,55 € 5% 250,48 €       

kreditné úroky pripísané na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu 0,39 €

odmena správcu SPOLU 398,43 €       



Suma čistého výťažku = 5 681,04 = k = 0,798999745 x zistená suma každého veriteľa  = pomerná časť 

Výťažok pre veriteľa       7 110,19 

 

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne: 

 

 
 

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo 

dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto 

rozvrhom, resp. budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, takýto 

zostatok správca rozdelí pomerným spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom 

podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov. Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 

ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám“ 

. 

 

Poučenie správcu: 

V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh 

konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi 

veriteľovi 30-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni 

zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.  

 

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu 

uplatniť odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v 

kancelárii správcu na adrese: Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín po 

predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 032/6513814 a vo vyššie uvedenej lehote môžu 

požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky. 

 

Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby nám poštou na adresu kancelárie správcu  

Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú adresu 

roderova@onlinespravca.sk oznámili  svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN 

prípadne variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo 

všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok. 

 

Ing. Katarína Roderová, správca úpadcu 

 

 

P.č.

 Celková 

výška zistenej 

pohľadávky 

Výška 

uspokojenia 

pohľadávky

1/Č-1 Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava IČO: 36 854 140                 -   € popretý veriteľ

2/E-1 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava IČO: 35 724 803                 -   € popretý veriteľ

2/E-2 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava IČO: 35 724 803                 -   € popretý veriteľ

2/E-3 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava IČO: 35 724 803                 -   € popretý veriteľ

2/E-4 EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava IČO: 35 724 803                 -   € popretý veriteľ

3/P-1 PROFI CREDIT Slovakia, a.s. Pribinova 25, 824 96 Bratislava IČO: 35 792 752                 -   € popretý veriteľ

3/P-2 PROFI CREDIT Slovakia, a.s. Pribinova 25, 824 96 Bratislava IČO: 35 792 752                 -   € popretý veriteľ

4/H-1 Hoštáková Katarína Pružina 13, 018 22 Považská Bystrica nar. 11.06.1979 4 000,00 €       3 196,00 €     

5/R-1 Rosina Jozef Čsl. armády 5/67, 915 01 Nové Mesto n/V nar. 28.07.1938 3 110,19 €       2 485,04 €     

7 110,19 €       5 681,04 €     

Veriteľ

SPOLU

mailto:roderova@onlinespravca.sk

