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Obchodný vestník 38B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 24.02.2011 K002070 
sp. zn.: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ľubomíra Daňka, nar. 30. 05. 1962, 
bydliskom: Halalovka 2879/40, Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka takto 
rozhodol 
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Ing. Katarína Roderová, so sídlom kancelárie: I. 
Olbrachta 900/6, Trenčín. 
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d a j ú najmä tieto povinnosti: zistiť majetok dlžníka; zistiť, či 
majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; vypracovať a predložiť súdu 
podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú 
správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu 
predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie a poslednú správu predloží správca 
súdu najneskôr do 25 dní od ustanovenia do funkcie. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 18. 2. 2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 64B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.04.2011 K003787 
sp.zn.: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ľubomíra Daňka, nar. 30.05.1962, 
bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka takto 
rozhodol 
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Ľubomíra Daňka, nar. 30.05.1962, bydliskom 
Halalovka 2879/40, Trenčín 
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie I. Olbrachta  
900/6, Trenčín. 
III. Správca je p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Ing. Ľubomíra 
Daňka, nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, 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. 1346/200 zo dňa 29. mája 2000 
o konkurznom konaní. 
IV. Konkurz sa u z n á v a za malý. 
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje 
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn. 28K/4/2011 a 
v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň 
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. 
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu     
s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, ak nie je navrhovateľom (§ 22 ods. 
3 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odvolanie sa podáva 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. 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). 
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 28.3.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa  
 
 
Obchodný vestník 67B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.04.2011 K003941 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Ing. Ľubomíra Daňka, nar. 30.05.1962, s bydliskom 
Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v 
kancelárii správcu na I. Olbrachta 900/6, Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od               
9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 
+421 32 6513016 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: spravca@korekcia.sk 
V Trenčíne 31. 03. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 70B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 11.04.2011 K004149 
sp. zn.: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ing. Ľubomíra Daňka, 
nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, o odmene a výdavkoch predbežného správcu  
takto rozhodol 
I. Predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej, so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, sa                       
p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 199,16 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie 
majetku dlžníka vo výške 152,19 eura. 
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila 
predbežnému správcovi Ing. Kataríne Roderovej, so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, 
priznanú odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 152,19 eura na 
účet správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., pobočka Trenčín, číslo účtu 6766384009/1111,                         
VS 2842011, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod 
položkou  reg. 18a 5/11. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má 
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, 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 O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
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Obchodný vestník 86B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.05.2011 K005190 
sp. zn.: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomíra Daňka, 
nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová  
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 Ing. 
Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, nespotrebovanú časť preddavku 
vo výške 312,53 eura na účet úpadcu vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., číslo účtu 
1016253074/1111, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod  
položkou reg. 18a 5/11. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 29.4.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 89B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 10.05.2011 K005384 
sp. zn.: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, o žiadosti správkyne na predĺženie lehoty na 
vyhotovenie súpisu majetku takto rozhodol 
Lehota na vyhotovenie súpisu majetku podstát sa p r e d l ž u j e do 01.06.2011. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 
Okresný súd Trenčín dňa 3.5.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
 
Obchodný vestník 95B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.05.2011 K005741 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov 
Ing. Katarína Roderová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko, nar. 30.05.1962, 
bytom: Halalovka 2879/40, 911 01 Trenčín, zvoláva v súlade s ust. § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, 
ktorá sa uskutoční dňa 21.06.2011 o 10:00 hod. v sídle správcu: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín. 
Program schôdze: 
1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 
3. Voľba veriteľského výboru 
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 respektíve písomné poverenie veriteľa na 
zastupovanie v tomto konaní s úradne osvedčeným podpisom a dokladom totožnosti. 
V Trenčíne dňa 11. 5. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 109B/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.06.2011 K006556 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 



IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty 
Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK 
Druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie 
Výmera (m2):27 
Obec: Rožňava 
Štát: Slovenská republika 
Názov katastrálneho územia: Rožňava 
Číslo LV:3247 
Parcelné číslo:447/7 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):85/769 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):15 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA 
Celková suma:451,82 
Mena: EUR 
Dlžník: Ing. Ľubomír Daňko 
Právny dôvod vzniku (stručne):315,12 EUR - rozdiel medzi vyplatenou časťou dôchodku a životným 
minimom za 04-05/2011, 136,70 EUR - mzda na PP od spoločnosti ERVI-PLAS 2000 Slovakia s.r.o. 3-
4/2011 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):451,82 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA 
Celková suma:1 067,78 
Mena: EUR 
Dlžník: Branislav Gábor, nar. 25.1.1978, trvale bytom Prejtská 176/201, Dubnica nad Váhom, časť 
Prejta Právny dôvod vzniku (stručne):Trestný rozkaz č.k 3 T 120/2009-45 neodvedená tržba za predaný 
tovar Súpisová hodnota majetku (aj mena):1 067,78 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ_VEC 
Popis hnuteľnej veci / súbor: osobné vozidlo TAZ, EČ: TN738BV, rok výroby 1997 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):500 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: CENNÝ_PAPIER 
Druh, forma a podoba cenného papiera:81-iný druh 3 - na meno 
Mena: EUR 
Nominálna hodnota:331,94 
ISIN:880950000526 
Poradové číslo: 
Emitent: Fond národného majetku Slovenskej republiky 
Ďalší doplňujúci znak: 
Počet kusov:1 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1 



Súpisová hodnota majetku (aj mena):100,- EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA 
Celková suma:2335,61 
Mena: EUR 
Dlžník: Róbert Bagin, nar. 07.07.1982, Záhradná 139/139, Ladce 
Právny dôvod vzniku (stručne):trestný rozkaz č. k. 4T 84/2009-53 neodvedená tržba za odpredaný tovar 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2335,61 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA 
Celková suma:2894,60 
Mena: EUR 
Dlžník: Milan Cicko CITKOM - COMPANA, IČO: 44 059 086, Mlkovíniho 399/4, 949 01 Nitra 
Právny dôvod vzniku (stručne):Neuhradená faktúra odoslaná č.3/09 z 22.7.2009 za stavebné práce 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):2 894,60 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: PENAŽNÁ POHĽADÁVKA 
Celková suma:716,76 
Mena: EUR 
Dlžník: Mgr. Július Rosina - súdny exekútor 
Právny dôvod vzniku (stručne):časť výsluhového dôchodku patriaca do konkurznej podstaty 
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis: 
Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU 
Číslo účtu (názov a forma vkladu):1016253074/1111, Ing. Ľubomír Daňko, bežný účet 
Zostatková suma:1512,53 EUR 
Mena: EUR 
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Súpisová hodnota majetku (aj mena):1512,53 EUR 
Majetok inej osoby ako úpadcu: 
Tretia osoba: 
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: 
Sporný zápis:  
 
 
 
Obchodný vestník 123/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.06.2011 K007320 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru 
Dátum konania: 21.06.2011 Miesto konania: I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín Začiatok zasadnutia: 
10,30hod. Ukončenie zasadnutia: 11,00hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Program zasadnutia:  
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1. Otvorenie 
2. Odsúhlasenie spôsobu hlasovania Zástupcu veriteľov  
3. Záver 
K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti Zasadnutie Zástupcu veriteľov otvoril veriteľ 
UNILEASING s.r.o., Bezručova 1191/3, 911 01 Trenčín, IČO: 43 869 190. Skonštatoval, že zasadnutie 
je uznášaniaschopné v súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR. 
K bodu 2 – Odsúhlasenie spôsobu hlasovania K tomuto bodu správca predložil návrh, aby Zástupca 
veriteľov za uznesenia Zástupcu veriteľov hlasoval písomne e-mailom na adresu spravca@korekcia.sk , 
s tým že správca je povinný predkladať všetky žiadosti Zástupcovi veriteľov tiež písomne e-mailom na 
adresu info@unileasing.sk . 
Dávam hlasovať: Výsledok hlasovania: Za: 1, Proti: 0, Zdržal sa : 0 Uznesenie č. 1  
Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania v zmysle predloženého návrhu. 
K bodu 3 – Záver Zástupca veriteľov prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.  
UNILEASING s.r.o., zástupca veriteľov 
 
 
Obchodný vestník 128/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.07.2011 K007566 
sp. zn.: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomíra Daňka, 
nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so 
sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, 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 I. Olbrachta 900/6, Trenčín, 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 28.6.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 148/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.08.2011 K008609 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť vo výške 590,10 EUR, 
predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 148/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 02.08.2011 K008611 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť v sume 419,45 Eur 
predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 150/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.08.2011 K008691 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku : peňažná hotovosť vo výške 451,82 Eur, 
predstavujúca rozdiel medzi vyplatenou časťou výsluhového dôchodku a životným minimom za 04-
05/2011 t.j. 315,12 Eur a mzda od spoločnosti ERVI-PLAS 2000 Slovakia s.r.o. za 03-04/2011 t.j. 
136,70 Eur. 
 
 
Obchodný vestník 165/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.08.2011 K009589 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť vo výške 412,32 EUR, 
predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 191/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.10.2011 K011048 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť vo výške 412,32 EUR, 
predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 202/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.10.2011 K011723 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku: peňažná hotovosť vo výške 412,32 EUR, 
predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 223/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.11.2011 K012974 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 



Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku : peňažná hotovosť vo výške 412,35 EUR, 
predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 232/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.12.2011 K013596 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomíra Daňka, 
nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová     
so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, o návrhu spoločnosti Getfin s.r.o. so sídlom Bezručova 
1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265 na vstup do konkurzného konania, takto rozhodol 
Obchodná spoločnosť Getfin s.r.o. so sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265, sa                    
v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku 
odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 
21.11.2011 k sp. zn. 28K/4/2011 nasledovne: 
- je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 
17.10.2011 uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou FINANCREAL s.r.o. so sídlom Kopčianska 
3756/10, Bratislava, IČO 36 339 334 ako postupcom a obchodnou spoločnosťou Getfin s.r.o. so sídlom 
Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265 ako postupníkom, na ktorej budú úradne osvedčené 
podpisy oboch zmluvných strán. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 29.11.2011 
 
 
Obchodný vestník 242/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.12.2011 K014238 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu 
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ing. Ľubomíra Daňka, nar. 30.05.1962, 
bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín oznamuje, že je možné nahliadať do správcovského 
spisu v kancelárii správcu na Piaristická 44, 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 
prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk 
V Trenčíne 15. 12. 2011 
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
Obchodný vestník 245/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.12.2011 K014407 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku : peňažná hotovosť vo výške 412,32 EUR 
predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 247/2011 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.12.2011 K014566 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomíra Daňka, 

mailto:roderova@onlinespravca.sk


nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová        
so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, o návrhu obchodnej spoločnosti Getfin s.r.o. so sídlom 
Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 265, na vstup do konkurzného konania takto 
rozhodol 
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Getfin s.r.o. so sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín, IČO 46 371 
265, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa FINANCREAL 
s.r.o. so sídlom Kopčianska 3756/10, Bratislava, IČO 36 339 334, vedenej v konečnom zozname 
pohľadávok pod č. 2/F-1. 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 O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 19.12.2011 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 14/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2012 K000842 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomíra Daňka, 
nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, Trenčín, uznesením č.k. 28K/4/2011-316 zo dňa 
19.12.2011 povolil vstup nového veriteľa Getfin s.r.o. so sídlom Bezručova 1191/3, Trenčín,                        
IČO 46 371 265 do konkurzného konania ako novému veriteľovi zistenej pohľadávky pôvodného 
veriteľa FINANCREAL s.r.o. so sídlom Kopčianska 3756/10, Bratislava, IČO 36 339 334, vedenej                   
v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/F-1. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti 
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie 
účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2012. 
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2012 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 15/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2012 K000852 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku : peňažná hotovosť vo výške 412,32 EUR 
predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku. 
 
 
Obchodný vestník 54/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.03.2012 K003549 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o nasledovné súpisové zložky majetku : 



poradové číslo : 19. 
označenie : byt/apartmán, výmera v m2 : 60 
štát : Egyptská arabská republika, kraj : Al-Bahr Al-Ahmar / Červené more /,  
názov katastrálneho územia : - , 
obec : Safaga / 60km južne od mesta Hurgada /, číslo LV : 327 z roku 2003, parcelné číslo : 19/5, 
druh pozemku : - , spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ : 1/1 
súpisová hodnota majetku : 15.000,- EUR 
popis súpisovej zložky majetku: jednospálňový apartmán o rozlohe 60m2, 3.poschodie bytového domu 
v rezidenčnej oblasti. Skladá sa z: 1 spálne, recepcie s kuchynským kútom, WC, sprchového kúta, 
balkónu. Apartmán je vybavený zariadením kuchyne, sanitou a klimatizačnou jednotkou . Odovzdaný do 
užívania v r. 2008. 
adresa / lokalita : Safaga, turistická oblasť El Kilo 8 
deň zápisu : 14.02.2012 
iné informácie : miestne vymedzenie bytu: strana od mora : ulica a byt č.3, južná strana : byt č.1, 
východná strana : ulica, západná strana : byt č.3 
poznámka : doplnenie údajov : kraj, číslo LV, parcelné číslo, iné informácie na základe obdržanej 
kúpnej zmluvy a jej prekladu zo dňa 21.02.2012 
dátum doplnenia : 12.03.2012 
poradové číslo : 20. 
označenie : peňažná hotovosť, celková suma : 412,32 mena : EUR 
právny dôvod vzniku : peňažná hotovosť predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku úpadcu 
dlžník : Ing. Ľubomír Daňko, Halalovka 2879/40,91108 Trenčín, nar. 30.05.1962 
súpisová hodnota majetku : 412,32 EUR, deň zápisu : 14.02.2012 
poradové číslo : 21. 
označenie : peňažná hotovosť, celková suma : 412,32 mena : EUR 
právny dôvod vzniku : peňažná hotovosť predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku úpadcu 
dlžník : Ing. Ľubomír Daňko, Halalovka 2879/40,91108 Trenčín, nar. 30.05.1962 
súpisová hodnota majetku : 412,32 EUR, deň zápisu : 12.03.2012 
 
 
 
Obchodný vestník 75/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.04.2012 K005123 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
Doplnenie súpisu majetku podstát o súpisovú zložku majetku č. 22 : peňažná hotovosť vo výške 412,32 
EUR predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
 
 
Obchodný vestník 103/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.05.2012 K006919 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku  
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ , o nasledovné súpisové zložky majetku : 
č. 23. – peňažná hotovosť v sume 2508,66 Eur predstavujúca časť výsluhového dôchodku patriaca do 
konkurznej podstaty – zrážky vykonané v exekučnom konaní Ex 831/10 Mgr. Júliusom Rosinom, 
súdnym exekútorom 
č. 24. - peňažná hotovosť v sume 412,32 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku 
 
 



Obchodný vestník 103/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.05.2012 K006920 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
Vylúčenie súpisovej položky č. 8 zapísanej do súpisu majetku /všeobecná podstata/ ku dňu 01.06.2012 
typ súpisovej položky: peňažná pohľadávka, súpisová hodnota: 716,76 Eur, právny dôvod vzniku : časť 
výsluhového dôchodku patriaca do konkurznej podstaty – zrážky vykonané v exekučnom konaní                  
Ex 831/10, dlžník: Mgr. Július Rosina, so súhlasom Zástupcu veriteľov z dôvodu uhradenia pohľadávky. 
 
 
 
Obchodný vestník 122/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.06.2012 K008156 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát o novú súpisovú zložku majetku č.25 : peňažná hotovosť vo výške 
412,32 EUR predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. Deň zápisu 20.06.2012. 
 
 
 
Obchodný vestník 150/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.08.2012 K009928 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovné zložky majetku: 
č.26. - peňažná hotovosť v sume 412,32 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku 
úpadcu 
č.27. - peňažná hotovosť v sume 121,56 Eur predstavujúca mzdu úpadcu od spoločnosti XINTEX 
Slovakia, s.r.o. za 06/2012 
Deň zápisu 27.07.2012 
 
 
 
Obchodný vestník 158/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 16.08.2012 K010415 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovné zložky majetku : 
č. 27 - peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku 
úpadcu 



č. 28 - peňažná hotovosť v sume 185,39 Eur predstavujúca mzdu od spoločnosti XINTEX Slovakia, 
s.r.o. za 07/2012 
Deň zápisu 13.08.2012 
 
 
Obchodný vestník 162/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 22.08.2012 K010726 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o nasledovnú zložku majetku: 
č. 30 - peňažná hotovosť v sume 55,51 Eur predstavujúca vrátený daňový preplatok vyplývajúci 
z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011 z Daňového úradu - Trenčín, K dolnej 
stanici 22, 911 01 Trenčín. 
 
 
Obchodný vestník 194/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2012 K012925 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata /, o nasledovné súpisové zložky majetku: 
č.31 -peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku 
úpadcu 
č.32 - peňažná hotovosť v sume 185,91 Eur predstavujúca mzdu od spoločnosti XINTEX Slovakia, s.r.o. 
za 08/2012 
Deň zápisu: 28.09.2012 
 
 
Obchodný vestník 202/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 18.10.2012 K013511 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovné súpisové zložky majetku: 
č. 33 - peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku 
úpadcu 
č. 34 - peňažná hotovosť v sume 73,85 Eur predstavujúca mzdu od spoločnosti XINTEX Slovakia, s.r.o. 
za 09/2012 
Deň zápisu: 15.10.2012 
 
 
Obchodný vestník 231/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.11.2012 K015724 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 



Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o novú súpisovú zložku majetku č. 35 - 
peňažná hotovosť vo výške 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
Deň zápisu 26.11.2012. 
 
 
Obchodný vestník 249/2012 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.12.2012 K017149 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o novú súpisovú zložku majetku č. 36 - 
peňažná hotovosť vo výške 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
Deň zápisu 20.12.2012 
 
 
Obchodný vestník 23/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.02.2013 K001743 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, 
nar. 30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, ktorého správcom je Ing. Katarína 
Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, o návrhu spoločnosti EOS KSI 
Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, 
s.r.o. so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania, 
takto rozhodol 
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava,                             
IČO 35 724 803, sa v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením                             
v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol 
doručený tunajšiemu súdu dňa 18.01.2013 k sp. zn. 28K/4/2011 nasledovne: 
- je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 

08.03.2012, uzavretej medzi postupcom Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 
12, 060 01 Kežmarok, IČO 35 923 130 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka 
č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, na ktorej budú úradne osvedčené podpisy oboch zmluvných 
strán, 

- je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli Zmluvou o postúpení 
pohľadávok zo dňa 08.03.2012 postúpené z veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom 
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO 35 923 130 na nadobúdateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o. 
so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, a to predložením písomnej špecifikácie 
takto postúpených pohľadávok s podpisom oboch zmluvných strán, kde bude uvedený právny dôvod 
ich vzniku, výška jednotlivých postúpených pohľadávok, resp. uvedené čísla, pod ktorými sú 
postúpené pohľadávky vedené v konečnom zozname pohľadávok. 

Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 28.1.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 35/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.02.2013 K002635 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 



Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č.37 -
peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu 
Deň zápisu: 05.02.2013 
 
 
Obchodný vestník 41/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.02.2013 K003143 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku             
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata / o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č.38 - 
peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku 
Deň zápisu 21.02.2012 
 
 
Obchodný vestník 44/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.03.2013 K003446 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o 
návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 
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 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, 813 63 Bratislava,                        
IČO 30 807 484, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/S-1 až 6/S-3. 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 vedených v konečnom zozname pohľadávok 
pod č. 9/V-1 až 9/V-4, 9/V-6 až 9/V-14, ako aj časti pohľadávky vedenej v konečnom zozname 
pohľadávok pod č. 9/V-5 postúpenej vo výške 13,77 eura z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 13,78 
eura. 
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 26.2.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 62/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.03.2013 K005389 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, uznesením č.k. 28K/4/2011-393 zo dňa 
26.02.2013 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, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/S-1 až 
6/S-3 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, 
ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9/V-1 až 9/V-4, 9/V-6 až 9/V-14, ako aj časti 
pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9/V-5 postúpenej vo výške 13,77 eura 
z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 13,78 eura. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti 
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi Sociálna 
poisťovňa postavenie účastníkov tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 22.3.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 66/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.04.2013 K005795 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č.39 – 
peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
Deň zápisu 26.03.2013 
 
 
Obchodný vestník 78/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.04.2013 K007115 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o novú súpisovú zložku majetku č. 40 - 
peňažná hotovosť vo výške 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku úpadcu. 
Deň zápisu 18.04.2013. 
 
 
Obchodný vestník 102/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 29.05.2013 K009506 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovnú súpisovú zložku majetku: 
č. 41 - peňažná hotovosť´ v sume 404,73 Eur predstavujúca príslušnú časť výsluhového dôchodku 
úpadcu 
Deň zápisu: 24.05.2013 
 
 
Obchodný vestník 121/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.06.2013 K011311 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 



Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/ o nasledovnú súpisovú zložku majetku : 
č. 42 – peňažná hotovosť v sume 404,73 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku 
úpadcu 
Deň zápisu: 20.06.2013 
 
 
Obchodný vestník 143/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.07.2013 K013266 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku : č. 43 - peňažná 
hotovosť v sume 405,11 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku podliehajúcu 
konkurzu. Deň zápisu 23.7.2013. 
 
 
Obchodný vestník 153/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.08.2013 K014171 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879, 911 08 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,                     
o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, 
IČO 35 724 803, právne zastúpená advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. so sídlom 
Údernícka, 851 01 Bratislava, IČO 36 613 843 na vstup do konkurzného konania takto rozhodol 
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava,                   
IČO 35 724 803 sa v y z ý v a, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením                          
v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol 
doručený tunajšiemu súdu dňa 25.07.2013 k sp. zn. 28K/4/2011 nasledovne: 
- je potrebné predložiť originál, resp. overenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 
1514/2012/CE zo dňa 13.12.2012 uzavretej medzi postupcom Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom 
Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom 
Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, 
- je potrebné preukázať nadobudnutie účinnosti Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 1514/2012/CE                  
zo dňa 13.12.2012 uzavretej medzi postupcom Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášiková 48,                
832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5,           
851 01 Bratislava, IČO 35 724 803 a to pripísaním odplaty v celkovej výške a v lehote podľa článku V. 
tejto Zmluvy, 
- je potrebné odstrániť nesprávnosť petitu v časti označenia poradového čísla pohľadávok, a to tak, že 
tieto budú uvedené v takom poradovom čísle, v akom zakladajú postupcovi postavenie účastníka 
predmetného konkurzného konania, 
- je potrebné preukázať, ktoré konkrétne pohľadávky voči úpadcovi boli Zmluvou o postúpení 
pohľadávok č. 1514/2012/CE zo dňa 13.12.2012 postúpené z postupcu Slovenská sporiteľňa, a.s.                  
so sídlom Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 na postupníka EOS KSI Slovensko, s.r.o. 
so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, a to predložením písomnej špecifikácie 
takto postúpených pohľadávok, kde bude uvedená výška, resp. poradové čísla jednotlivých 
postúpených pohľadávok v takom rozsahu, v akom zakladajú postupcovi postavenie účastníka 
predmetného konkurzného konania. 
Poučenie: 
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. l/ O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 5.8.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 



Obchodný vestník 163/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.08.2013 K014921 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 44: peňažná 
hotovosť vo výške 399,49 Eur predstavujúca prípustnú časť z výsluhového dôchodku úpadcu 
podliehajúcu konkurzu. Deň zápisu 20.8.2013. 
 
 
Obchodný vestník 189/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 01.10.2013 K017247 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 45 - peňažná hotovosť 
vo výške 399,49 Eur predstavujúca prípustnú časť z výsluhového dôchodku úpadcu podliehajúceho 
konkurzu. Deň zápisu 25.09.2013. 
 
 
Obchodný vestník 194/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2013 K017770 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je                 
Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,               
o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, 
IČO 35 724 803, právne zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. so sídlom 
Údernícka, 851 01 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto 
rozhodol 
P o v o ľ u j e   v s t u p  obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5,                 
851 01 Bratislava, IČO 35 724 803, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok 
pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,                 
IČO 00 151 653, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 6 221,26 eura, ktoré sú vedené                 
v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5/S-3 a 5/S-4. 
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 O.s.p.). 
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 194/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2013 K017772 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing. 
Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369,                     



o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 
Bratislava, IČO 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok takto rozhodol 
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad 
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.                      
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky                
vo výške 53,02 eura, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4/S-1. 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 1.10.2013 
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa 
 
 
Obchodný vestník 205/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.10.2013 K018794 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpise majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 46 – 
peňažná hotovosť v sume 399,49 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
18.10.2013. 
 
 
Obchodný vestník 212/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.11.2013 K019595 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, uznesením č.k. 28K/4/2011-456 zo dňa 
02.10.2013 povolil vstup obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Údernícka č. 5, 
851 01 Bratislava, IČO 35 724 803 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky 
pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,                          
IČO 00 151 653, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 6 221,26 eura, ktoré sú vedené                  
v zozname pohľadávok pod č. 5/S-3 až 5/S-4.  
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2013 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 227/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 25.11.2013 K021126 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Ku dňu 20.11.2013 bol doplnený súpis majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku 
majetku č. 47: peňažná hotovosť vo výške 399,49 Eur predstavujúcu pomernú časť výsluhového 
dôchodku úpadcu. Deň zápisu 20.11.2013 



Obchodný vestník 249/2013 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 30.12.2013 K023468 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 48 – 
peňažná hotovosť v sume 399,49 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
20.12.2013. 
 
 
Obchodný vestník 25/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2014 K002428 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 49 – 
peňažná hotovosť v sume 399,49 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
03.02.2014. 
 
 
Obchodný vestník 39/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 26.02.2014 K003862 
Spisová značka: 28K/4/2011 
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ľubomír Daňko, nar. 
30.05.1962, bydliskom Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín, uznesením č.k. 28K/4/2011-458 zo dňa 
01.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad 
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.                       
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo 
výške 53,02 eura, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4/S- 1. Zverejnením 
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v obchodnom vestníku zanikne pôvodnému 
konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2013. 
Okresný súd Trenčín dňa 20.2.2014 
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník 
 
 
Obchodný vestník 45/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.03.2014 K004358 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 50 – 
peňažná hotovosť v sume 518,34 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
03.03.2014 
 
 
Obchodný vestník 66/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 04.04.2014 K006459 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 



IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 51 – 
peňažná hotovosť v sume 201,40 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
01.04.2014. 
 
 
Obchodný vestník 86/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.05.2014 K008570 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 52 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku.  
Deň zápisu 02.05.2014. 
 
 
Obchodný vestník 106/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 05.06.2014 K010586 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 53 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
01.06.2014. 
 
 
Obchodný vestník 128/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.07.2014 K012870 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 54 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
02.07.2014. 
 
 
Obchodný vestník 151/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.08.2014 K015170 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 



Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 55 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
04.08.2014  
Ing. Katarína Roderová, správca 
 
 
 
Obchodný vestník 171/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.09.2014 K017209 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 56 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku úpadcu. Deň 
zápisu 03.09.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 192/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.10.2014 K019353 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o nasledovnú spisovú zložku majetku č. 57 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku úpadcu. Deň 
zápisu 02.10.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 214/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 07.11.2014 K021626 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 58 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
04.11.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 234/2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.12.2014 K023818 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 



Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku 
Doplnenie súpis majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 59 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
03.12.2014. 
 
 
 
Obchodný vestník 11/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.01.2015 K001050 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 60 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
14.01.2015. 
 
 
 
Obchodný vestník 25/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 06.02.2015 K002715 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 61 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
02.02.2015. 
 
 
Obchodný vestník 46/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 09.03.2015 K005219 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 62 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
04.03.2015. 
Ing. Katarína Roderová 
 
 
 
Obchodný vestník 60/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 27.03.2015 K006813 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 



Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu 
 
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 
174 873, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka 
správcu: S 1369, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko, trvalé bydlisko: 
Halalovka 2879/4, 911 08 Trenčín, ( toho času Vyšná Slaná 69, 049 25 Rožňava ), Slovenská republika, 
dátum narodenia: 30.05.1962,, Slovenská republika, sp. zn. konania: 28K/4/2011 ku dňu 17.03.2015 
aktualizoval súpis majetku podstát / všeobecná podstata /. Zo súpisu majetku podstát boli po 
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu – Zástupcu veriteľov vylúčené v súlade s § 81 ods. 1 
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení ( ďalej len „ZKR“ ) 
nasledovné súpisové položky : 
 

poradové číslo : 1. 

označenie : pozemok 

druh pozemku : Zastavaná plocha a nádvorie 

výmera v m2 : 27 

štát : Slovenská republika 

názov katastrálneho územia : Rožňava 

číslo LV : 3247 

parcelné číslo : 447/7 

spoluvlastnícky podiel úpadcu /zlomok/ :  85/769 

súpisová hodnota majetku : 15 EUR 

deň zápisu : 1.6.2011 
poznámka : Súpisová zložka majetku vylúčená zo súpisu majetku 

podstát po predchádzajúcom súhlase príslušného 
orgánu v súlade § 81 ods. 1 ZKR 

dátum zmeny : 17.03.2015 

 
 

poradové číslo : 4. 
označenie : hnuteľná vec 
popis hnuteľnej veci : osobné vozidlo TAZ, EČ: TN737BV 
rok výroby : 1997 
stav opotrebovanosti: opotrebovaný 
spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1 
súpisová hodnota majetku : 500 EUR 
deň zápisu : 1.6.2011 
poznámka : Súpisová zložka majetku vylúčená zo súpisu majetku 

podstát po predchádzajúcom súhlase príslušného 
orgánu v súlade § 81 ods. 1 ZKR 

dátum zmeny : 17.03.2015 

 
 
Poučenie: 
Správca poučuje veriteľov, že v súlade s § 81 ods. 3 ZKR hore uvedený vylúčený majetok v prípade 
požiadania prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada 
viac veriteľov, správca prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku 
požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. 
 



Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. 
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v OV neprejavil záujem 
žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu. 
 
Ing Katarína Roderová 
 
 
Obchodný vestník 66/2015 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 08.04.2015 K007503 
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko 
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Halalovka 2879/40, 911 08 Trenčín 
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Katarína Roderová 
Sídlo správcu : Piaristická 44, 911 01 Trenčín 
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369 
Spisová značka súdneho spisu: 28K/4/2011 
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku  
Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 63 – 
peňažná hotovosť v sume 221,21 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 
01.04.2015. 


