Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

K089935
Spisová značka: 37K/65/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21
Svätý Jur, IČO: 47 588 373 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BESTAFE, s.r.o., so sídlom
Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373,
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2018, č. k. 37K/65/2018-82 v prvej časti
výroku a v prvej časti odôvodnenia tak, že prvá časť výroku a prvá časť odôvodnenia budú znieť:
„I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47
588 373.“
,,1. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 20.08.2018, č. k. 37K/65/2018-38, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 29.08.2018, začal na návrh dlžníka: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588
373(ďalej len "Dlžník") konkurzné konanie na majetok Dlžníka.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.10.2018, č. k. 37K/65/2018-82
nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami, tak aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov s prílohami, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089936
Spisová značka: 37K/23/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BZC, s.r.o., so sídlom Drieňová
1/G, 821 01 Bratislava, IČO: 50 601 130, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
I. Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.10.2018, č. k. 37K/23/2018-167 vo výroku
tak, že bude znieť:
„II. Súd priznáva správcovi: JUDr. Ľudmila Jurčová, so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, zn.sp.: S1802,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 760 EUR.
III. V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.10.2018, č. k. 37K/23/2018-167
nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami, tak aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov s prílohami, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089937
Spisová značka: 37K/23/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BZC, s.r.o., so sídlom Drieňová
1/G, 821 01 Bratislava, IČO: 50 601 130, správcom ktorého je: JUDr. Ľudmila Jurčová, so sídlom Michalská 9, 811 01
Bratislava, zn.sp.: S 1802, takto
rozhodol
I. Súd odvoláva správcu: JUDr. Ľudmila Jurčová, so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, zn.sp.: S
1802.
II. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu:, BZC, s.r.o., so sídlom Drieňová 1/G, 821 01 Bratislava,
IČO: 50 601 130, správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn.sp.: správcu: S 1470.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 16.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089938
Spisová značka: 6R/2/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BTG HOLDING s. r. o., so sídlom
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1436, o návrhu
správcu na uloženie záväzného pokynu správcovi
rozhodol
Súd zaväzuje správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811
08 Bratislava, zn. správcu: S1436 speňažiť majetok, časť podniku úpadcu, zapísaný do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: Ing. Peter Sobolič, bytom Ružová dolina 610/14, 821 08 Bratislava (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ I“), ktorý bol dňa 27.10.2017 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. OV 206/2017 pod značkou
záznamu K034789 (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty I“) a pri speňažovaní majetku Úpadcu zaradeného do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: JUDr. Peter Krivák, advokát, so sídlom Bukovinská 9, 831 06 Bratislava,
IČO: 31 813 925 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“), ktorý bol dňa 27.10.2017 zverejnený v Obchodnom vestníku MS
SR č. OV 206/2017 pod značkou záznamu K034791 (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty II“):
A.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1 zapísané na LV č. 209, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v katastrálnom
území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Ing. Peter Sobolič, bytom Ružová dolina 610/14, 821 08 Bratislava (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ I“):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1409 o výmere: 153 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/2 o výmere: 1629 m2, druh pozemku: orná pôda;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/3 o výmere: 116 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Stavba - rodinný dom so súpisným číslom 457 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc.
Stavba - Tenisové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/34;
Stavba - Koliba nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/46;
Stavba - Volejbalové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/47;

Stavba - Prístrešok pre kone nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. Č. 2631/54;
Stavba - Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.

B.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 300/13047 zapísané na LV č. 1308, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym
odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I:
porasty;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/1 o výmere: 108680 m2, druh pozemku: trvalé trávne
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/2 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/3 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/4 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/5 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/6 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/7 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/8 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/9 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/10 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/11 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/12 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/13 o výmere: 5 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/14 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/15 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/16 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/17 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/18 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/19 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/20 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/21 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 599/22 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/1 o výmere: 2051 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 601/2 o výmere: 1961 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/1 o výmere: 49527 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/2 o výmere: 318026 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/3 o výmere: 18648 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 602/4 o výmere: 7174 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 605 o výmere: 6826 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 606 o výmere: 8233 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 610 o výmere: 24209 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 612 o výmere: 978 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 613 o výmere: 96422 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1019 o výmere: 11525 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/1 o výmere: 69258 m2, druh pozemku: trvalé trávne
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/2 o výmere: 99967 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1026/3 o výmere: 3280 m2, druh pozemku: trvalé

trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/1 o výmere: 13874 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/2 o výmere: 9361 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1210/3 o výmere: 7064 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/1 o výmere: 391978 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1689/2 o výmere: 250000 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1690 o výmere: 83809 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1897 o výmere: 13615 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1950 o výmere: 168662 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2110 o výmere: 66995 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/1 o výmere: 1850 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2203/2 o výmere: 22816 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/1 o výmere: 247386 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/2 o výmere: 240 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/3 o výmere: 284 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/4 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/5 o výmere: 720 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/6 o výmere: 100 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/7 o výmere: 60 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2629/8 o výmere: 9123 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2630 o výmere: 8206 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/1 o výmere: 182000 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/2 o výmere: 12543 m2, druh pozemku: trvalé
trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/33 o výmere: 175 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/34 o výmere: 750 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/37 o výmere: 617 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/38 o výmere: 2386 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/39 o výmere: 626 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/46 o výmere: 52 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/47 o výmere: 162 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/50 o výmere: 559 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/51 o výmere: 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/53 o výmere: 754 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/54 o výmere: 56 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/55 o výmere: 1056 m2, druh pozemku: trvalé trávne
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/56 o výmere: 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/57 o výmere: 73 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/61 o výmere: 836 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/1 o výmere: 2484 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2634/2 o výmere: 15487 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2635 o výmere: 1267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2636/1 o výmere: 176862 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2639 o výmere: 9508 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2640 o výmere: 85040 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2642 o výmere: 6804 m2, druh pozemku: lesné

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2647 o výmere: 1070 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2648 o výmere: 5657 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2649 o výmere: 782 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2650 o výmere: 5587 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2651 o výmere: 1412 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

C.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 300/13047 zapísané na LV č. 1849, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym
odborom, v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa I:
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 603 o výmere: 311282 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 604 o výmere: 450548 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/1 o výmere: 952957 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/3 o výmere: 85 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/4 o výmere: 15 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/5 o výmere: 333 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/6 o výmere: 13 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 611/7 o výmere: 4 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2628 o výmere: 921368 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2632 o výmere: 48694 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2633 o výmere: 56672 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2637 o výmere: 953543 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2638 o výmere: 4807 m2, druh pozemku: lesné

pozemky;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2641 o výmere: 629354 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2643 o výmere: 326632 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2644 o výmere: 760351 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2645 o výmere: 2975 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2646 o výmere: 708 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2652 o výmere: 1706 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 1851 o výmere: 10271 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty.

D.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1 zapísané na LV č. 1357, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom, v
katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa JUDr. Peter Krivák, advokát, so sídlom Bukovinská 9, 831 06 Bratislava, IČO: 31
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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813 925 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“):
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/3 o výmere: 2410 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/4 o výmere: 2390 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/5 o výmere: 227 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/7 o výmere: 2107 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/11 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/12 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/13 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/14 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/15 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/16 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/17 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/18 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/19 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/20 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/21 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/22 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/23 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/24 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/25 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/26 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/27 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/28 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/29 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/30 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/35 o výmere: 999 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria;
Stavba - Horský hotel Hájnice so súpisným číslom 454 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
„C“ parc. č. 2631/35;
Stavba - Chatka so súpisným číslom 527 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/11;
Stavba - Chatka so súpisným číslom 528 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/12;
Stavba - Chatka so súpisným číslom 529 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/13;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavba - Chatka so súpisným číslom 530 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 531 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.

Stavba - Chatka so súpisným číslom 532 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 533 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 534 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 535 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 536 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 537 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 538 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 539 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 540 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 541 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 542 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 543 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 544 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 545 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
Stavba - Chatka so súpisným číslom 546 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc.
Stavba - ČOV nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/5.

E.
Pohľadávky:
nevyplatené podiely na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov Lesného spoločenstva
podľa veľkosti vlastníckeho podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov;
náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania lesa, ktorá vyplýva z ustanovení zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na území prírodnej rezervácie Ľadonhora podľa veľkosti vlastníckeho
podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov.
F.
Práva a záväzky zo zmlúv:
Zmluva o prenájme nehnuteľností uzatvorená dňa 01.02.2004 medzi spoločnosťou ARPO, s.r.o., so
sídlom Radničné námestie 3, 902 01 Pezinok, IČO: 34 134 247 (spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia dňa
10.02.2011 a jej právnym nástupcom sa stal Úpadca)(ďalej len „ARPO, s.r.o.“) ako nájomcom a spoločenstvom
Lesné spoločenstvo,
Pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov, so sídlom Horný Vadičov 443, 023 45 Horný Vadičov, IČO: 31 935 184 ako
prenajímateľom v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.12.2009.
G.
Dokumentácia:
projektová dokumentácia prístavby hotela TINI (pôvodný názov Horský hotel Hájnice) zapísaného do
Súpisu oddelenej podstaty II položka majetku por. č. 176.
prostredníctvom predaja v ponukovom konaní (§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), a to
podľa nižšie uvedených podmienok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky predaja majetku vo verejnom ponukovom konaní:
1)
Správca zverejní inzerát s ponukou predaja speňažovaného majetku:
a)
v Obchodnom vestníku,
b)
na webovom sídle Správcu, pokiaľ je zverejnenie na webovom sídle správcu technicky možné,
c)
na úradnej tabuli Správcu a
d)
formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zverejnenie správca zabezpečí minimálne 30 dní pred dňom určeným ako deň, do kedy bude možné podávať
záväzné ponuky.
2)
Správca v inzeráte o. i. zverejní:
a)
označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania,
b)
stručný popis speňažovaného majetku,
c)
adresu sídla správcu, kde možno podať ponuku, dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená
na túto adresu; lehota na doručenie ponuky je tridsať (30) dní od vyhlásenia ponukového konania, ak koniec lehoty
pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň;
zmeškanie lehoty nemožno odpustiť;
d)
osobitné poučenie o tom, že ponuky doručené po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty a budú odmietnuté, ako aj o tom, že zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť,
e)
telefónne číslo pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
f)
e-mailovú adresu pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
g)
úradné hodiny správcu.
3)
Majetok speňažovaný na základe tohto pokynu sa predáva vcelku.
4)
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom v kancelárií v úradných hodinách;
telefonicky v úradných hodinách na telefónnom čísle uvedenom v ponuke; elektronicky, prostredníctvom e-mailovej
adresy uvedenej v ponuke (odpoveď na dopyt vybaví správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení
žiadosti o informácie).
5)
Pred vyhlásením prvého kola ponukového konania na speňaženie majetku Správca zabezpečí
znalecký posudok na určenie hodnoty nehnuteľností, ktoré sú predmetom speňažovania. Zároveň správca s
odbornou starostlivosťou určí peňažnú hodnotu ostatného speňažovaného majetku. Znalecký posudok spolu so
správou o celkovej hodnote speňažovaného majetku je Správca povinný predložiť súdu najmenej 7 dní pred
vyhlásením prvého kola ponukového konania.
6)
Podmienky priebehu jednotlivých kôl ponukových konaní určí Správca tak, aby minimálna kúpna cena
za speňažovaný majetok bez DPH bola:
a)
v prvom kole ponukového konania stanovená na 100 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom;
b)
v druhom kole ponukového konania stanovená na 90 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom;
c)
v treťom kole ponukového konania stanovená na 80 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom;
d)
v štvrtom kole ponukového konania stanovená na 70 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom
e)
v piatom kole ponukového konania stanovená na 60 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom
f)
v šiestom kole ponukového konania stanovená na 50 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom.
7)
Správca je oprávnený určiť ako podmienku podania ponuky do ponukového konania:
a)
zloženie zábezpeky vo výške do 10 % minimálne kúpna cena za speňažovaný majetok bez DPH
určenej podľa bodu 6 týchto podmienok (najviac 200.000,- EUR (slovom: dvesto tisíc eur)) na ponúknutú kúpnu cenu
za speňažovaný majetok v prospech účtu správy konkurznej podstaty (ďalej len „Účet“). Takto určená zábezpeka
musí byť pre všetkých záujemcov v jednotlivom kole ponukového konania rovnaká a musí byť uhradená tak, aby bola
na Účet pripísaná najneskôr bezprostredne nasledujúci pracovný deň, po poslednom dni lehoty na predkladanie
ponúk do príslušného kola ponukového konania, inak sa ponuka považuje za oneskorene podanú;
b)
uzatvorenie dohody so Správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje
dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny
za speňažovaný majetok alebo uzavrieť zmluvu o predaji speňažovaného majetku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú
pokutu v sume zloženej zábezpeky;
8)
Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o účasť v ponukovom konaní, Správca
a)
poskytne vzor zmluvy, ktorej predmetom bude predaj speňažovaného majetku v znení, v ktorom bude
uzatvorená s víťazným záujemcom;
b)
poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute, ak táto bola Správcom určená ako podmienka podania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuky do ponukového konania;
c)
umožní obhliadku speňažovaného majetku vo vopred dohodnutom čase.
9)
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku, ak táto bola Správcom určená
ako podmienka podania ponuky do ponukového konania, na bankový účet uvedený záujemcom v dohode o zmluvnej
pokute, ak
a)
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná,
b)
Správca ponuku odmietol ako oneskorene podanú,
c)
Správca ponuku odmietol pre jej neúplnosť.
10)
Za neúplnú sa považuje ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto uznesenia súdu.
11)
Záujemca doručí záväznú ponuku na adresu Správcu v Bratislavskom kraji Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava v zapečatenej nepriehľadnej obálke s označením: „Ponukové konanie - KONKURZ - predaj časti podniku HOTEL - BTG HOLDING s. r. o. - NEOTVÁRAŤ“.
12)
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu
uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou
osobou, v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
13)
Záväzná ponuka musí obsahovať:
a)
údaje záujemcu, (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
,
b)
ponúkanú cenu v mene EUR za predmet speňažovania a
c)
dohodu o zmluvnej pokute s osvedčeným podpisom záujemcu, ak Správca vo vyhlásení ponukového
konania určí uzatvorenie tejto dohody ako podmienku podania ponuky do ponukového konania.
14)
Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné až do skončenia
príslušného kola ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
15)
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Každý záujemca
môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
16)
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto záväzným
pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu majetku podľa podmienok
stanovených v tomto uznesení súdu, alebo kým mu príslušný orgán neudelí uznesením iný záväzný pokyn.
17)
V prípade ak sa speňažovaný majetok nepodarí speňažiť ani v šiestom kole ponukového konania,
predloží správca súdu podrobnú písomnú správu o priebehu vykonaného ponukového konania a požiada príslušný
orgán o udelenie nového pokynu. Žiadosť Správcu musí spĺňať náležitosti podľa § 84 ods. 3 ZKR pri zohľadnení
skutočností ktoré vyšli najavo počas predtým vykonaného ponukového konania.
18)
Otváranie obálok sa uskutoční do troch pracovných dní od skončenia ponukového konania za
prítomnosti notára.
19)
Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 3 dní od otvárania obálok.
Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za ponúkaný majetok. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla Správcovi najskôr.
20)
Ponuky doručené po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
21)
Správca odmietnutie ponuky z dôvodov určených v týchto podmienkach bez zbytočného odkladu
písomne odôvodni a oznámi záujemcovi.
22)
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia príslušného kola ponukového konania, nemožno
ju meniť ani vziať späť.
23)
Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk
orgánu príslušnému na udelenie záväzného pokynu písomne, minimálne 3 pracovné dní pred vyhodnotením ponúk a
umožní zástupcovi príslušného orgánu účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (otváranie obálok a
vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v pracovný deň v čase medzi 8:00 a 14:00 hod.),
24)
Správca písomne oznámi vybratého záujemcu príslušnému orgánu do 3 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk.
25)
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola Správcom vyhodnotená ako
víťazná, Správca bezodkladne vyzve na uzatvorenie zmluvy ktorej predmetom je predaji speňažovaného majetku pod
podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na Účet najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o predaji a to v lehote 30 (tridsať)
kalendárnych
dní odo dňa doručenia Správcovej výzvy. Zmluva o predaji nenadobudne účinnosť, a akýkoľvek majetok nebude do
vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti uhradená kúpna cena.
26)
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu Správca za Úpadcu ako
predávajúci uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu podľa
ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
27)
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v stanovenej lehote 30 (tridsať) dní od doručenia
Správcovej výzvy neuzavrie so Správcom zmluvu o predaji Časti podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a
Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať za podmienok stanovených v tomto uznesení.
28)
Správca je povinný v každom štádiu ponukového konania s odbornou starostlivosťou skúmať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podmienky na relevantnom trhu, vyhodnocovať informácie, ktoré zistí v priebehu ponukového konania a v prípade ak
zistí vhodnejší spôsob speňažovania majetku informovať o tomto zistení oprávnený orgán a navrhnúť mu zmenu
spôsobu speňažovania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K089939
Spisová značka: 37K/80/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: New Co., a.s., so sídlom Tomášikova 17, 821 02
Bratislava, IČO: 51 057 131, právne zast. RASLEGAL, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Mostová 2, 811 02
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EUROPA SC ZV II., a.s., so sídlom Račianska 96,
831 02 Bratislava, IČO: 43 924 123, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EUROPA SC ZV II., a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 43 924 123.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089940
Spisová značka: 6R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BTG HOLDING s. r. o., so sídlom
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1436, o návrhu
správcu na uloženie záväzného pokynu správcovi
rozhodol
Súd zaväzuje správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811
08 Bratislava, zn. správcu: S1436 speňažiť majetok úpadcu tvoriaci časť podniku úpadcu, zapísaný do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Flash Steel Power, a.s., so sídlom Martinovská 3168/48, Martinov, 723
00 Ostrava, IČO: 25 861 697 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č.
OV 206/2017 pod značkou záznamu K034788 dňa 27.10.2017 (ďalej len „Súpis oddelenej podstaty“):
A.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1 zapísané na LV č. 396, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, v katastrálnom území
Nevidzany, obec Nevidzany, okres Prievidza, zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Flash Steel
Power, a.s., so sídlom Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava, IČO: 25 861 697 (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“):
nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/1 o výmere: 6389 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/2 o výmere: 196 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/3 o výmere: 460 m2, druh pozemku: orná pôda;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/4 o výmere: 10945 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 679/5 o výmere: 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 692 o výmere: 2928 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 693 o výmere: 1334 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 694 o výmere: 7427 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 697 o výmere: 7614 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

3

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 698 o výmere: 630237 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1068 o výmere: 6010 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1255 o výmere: 113773 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1256 o výmere: 496014 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257 o výmere: 702 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1261 o výmere: 4044 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1263 o výmere: 2169 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1264 o výmere: 3863 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1265/1 o výmere: 1551 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1265/2 o výmere: 600 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1266 o výmere: 2129 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1267/1 o výmere: 1939644 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1268 o výmere: 12775 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1269/1 o výmere: 3125 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1269/2 o výmere: 2068 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1270 o výmere: 2435 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1271/1 o výmere: 1748 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1271/2 o výmere: 1194 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1272/1 o výmere: 3994 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1272/2 o výmere: 2566 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1273/2 o výmere: 1417 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

porasty;
nádvoria;
4

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1274 o výmere: 1065 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1275 o výmere: 2392 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1276 o výmere: 722317 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1277 o výmere: 924 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1278 o výmere: 1924 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1280 o výmere: 2198 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1281 o výmere: 121631 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1284 o výmere: 457020 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1285/1 o výmere: 26490 m2, druh pozemku: trvalé trávne

nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/7 o výmere: 7267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/8 o výmere: 237 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1285/2 o výmere: 2560 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1285/3 o výmere: 1240 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1286 o výmere: 9891 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1287 o výmere: 23713 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1289 o výmere: 70505 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1292 o výmere: 173202 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1295 o výmere: 35493 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1296 o výmere: 35329 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/2 o výmere: 692 m2, druh pozemku: záhrady;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/3 o výmere: 500 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/4 o výmere: 390 m2, druh pozemku: záhrady;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1298/5 o výmere: 1350 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1299 o výmere: 2388 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1300/4 o výmere: 6122 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1300/8 o výmere: 1213 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1301/1 o výmere: 1200 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1301/2 o výmere: 1109 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1302 o výmere: 342 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/9 o výmere: 413 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/10 o výmere: 284 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/11 o výmere: 85 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/12 o výmere: 72 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1304/13 o výmere: 160 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1309/6 o výmere: 1155 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1312 o výmere: 2305 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty ;
Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 678 o výmere: 16 576 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 682 o výmere: 2604 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 683 o výmere: 906 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 691 o výmere: 407 893 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Stavba - rodinný dom so súpisným číslom 83 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“, parc.

5
B.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1 zapísané na LV č. 756, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, v katastrálnom území
Dlžín, obec Dlžín, okres Prievidza, zapísaného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:
6

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1784/1 o výmere: 97460 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1799 o výmere: 2500 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1800/1 o výmere: 40536 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3652 o výmere: 43196 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3655 o výmere: 1985 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3656 o výmere: 2151 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3657 o výmere: 3705 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3659 o výmere: 10999 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3660 o výmere: 478 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3661 o výmere: 3014 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3662 o výmere: 629 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3664 o výmere: 1737 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3666 o výmere: 468 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3667/1 o výmere: 341394 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3667/2 o výmere: 213 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3669 o výmere: 1417 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3672 o výmere: 16516 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3674 o výmere: 1852 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;

-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3675 o výmere: 3543 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3676 o výmere: 6575 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3678 o výmere: 1180 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3679 o výmere: 1734 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3681 o výmere: 2784 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3686 o výmere: 403 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3687/1 o výmere: 1953669 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3687/2 o výmere: 20 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

C.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1 zapísané na LV č. 1645, vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, v katastrálnom území
Seč, obec Seč, okres Prievidza, zapísaného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:
nádvoria;

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1251/2 o výmere: 354 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nádvoria;
nádvoria;
7

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1251/3 o výmere: 646 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1253/2 o výmere: 105 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1253/3 o výmere: 189 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1256/3 o výmere: 3 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1256/4 o výmere: 103 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/2 o výmere: 1000 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/6 o výmere: 51 m2, druh pozemku: zastavané plochy a

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/3 o výmere: 400 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/4 o výmere: 400 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/5 o výmere: 9 m2, druh pozemku: zastavené plochy a

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1257/7 o výmere: 128 m2, druh pozemku: zastavené plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1977 o výmere: 94798 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1978 o výmere: 560 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1979 o výmere: 1174 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1980 o výmere: 1021 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1981 o výmere: 5646 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1982 o výmere: 8555 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1983 o výmere: 4332 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1984 o výmere: 3370 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1985 o výmere: 6229 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1986 výmere: 152993 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1987 o výmere: 7888 m2, druh pozemku: zastavené plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1988 výmere: 311869 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1989 o výmere: 9517 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1990 výmere: 179783 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1991 o výmere: 15288 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1992 výmere: 35942 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1993 o výmere: 8713 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1994 výmere: 21371 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1995 výmere: 56479 m2, druh pozemku: lesné pozemky;

8
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
nádvoria;
-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1996 o výmere: 5242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1997 výmere: 114482 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1998 o výmere: 1683 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1999 o výmere: 3226 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2000 o výmere: 1575 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2001 o výmere: 4718 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2002 o výmere: 330418 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2003 o výmere: 24432 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2004 o výmere: 1654 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2005 o výmere: 1273 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2006 o výmere: 18345 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2007 o výmere: 319579 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2008 o výmere: 4281 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2009 o výmere: 55 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2010 o výmere: 76462 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2011 o výmere: 96267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-

Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2012 o výmere: 5039 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2664 o výmere: 3407 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2665 o výmere: 6067 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

D.

Práva a záväzky zo zmlúv:

9
Zmluva o užívaní poľovného revíru Magura zo dňa 31.07.2014 uzatvorená medzi poľovníckou
organizáciou: Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov poľovného revíru Magura, so sídlom Čavoj 111, 972 29 Čavoj,
IČO: 37 919 300 ako užívateľom poľovného revíru Magura a vlastníkmi poľovných pozemkov poľovného revíru
Magura, ktorej predmetom je odplatné užívanie poľovného revíru Magura za účelom výkonu práva poľovníctva v
poľovnom revíri Magura v zmysle zákona o poľovníctve
E.

Dokumentácia:

Rozhodnutie Lesného úradu Prievidza o uznaní poľovného revíru Magura zo dňa 09.02.1994, číslo
rozhodnutia: 602/32/1993 - ok. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.1994
prostredníctvom predaja v ponukovom konaní (§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), a to
podľa nižšie uvedených podmienok.
Podmienky predaja majetku vo verejnom ponukovom konaní:
1)
Správca zverejní inzerát s ponukou predaja speňažovaného majetku:
a)
v Obchodnom vestníku,
b)
na webovom sídle Správcu, pokiaľ je zverejnenie na webovom sídle správcu technicky možné,
c)
na úradnej tabuli Správcu a
d)
formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zverejnenie správca zabezpečí minimálne 30 dní pred dňom určeným ako deň, do kedy bude možné podávať
záväzné ponuky.
2)
Správca v inzeráte o. i. zverejní:
a)
označenie Úpadcu, označenie Správcu a označenie poradia príslušného kola ponukového konania,
b)
stručný popis speňažovaného majetku,
c)
adresu sídla správcu, kde možno podať ponuku, dátum a hodinu, do ktorej musí byť ponuka doručená
na túto adresu; lehota na doručenie ponuky je tridsať (30) dní od vyhlásenia ponukového konania, ak koniec lehoty
pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň;
zmeškanie lehoty nemožno odpustiť;
d)
osobitné poučenie o tom, že ponuky doručené po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty a budú odmietnuté, ako aj o tom, že zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť,
e)
telefónne číslo pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
f)
e-mailovú adresu pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
g)
úradné hodiny správcu.
3)
Majetok speňažovaný na základe tohto pokynu sa predáva vcelku.
4)
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom v kancelárií v úradných hodinách;
telefonicky v úradných hodinách na telefónnom čísle uvedenom v ponuke;
10
elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v ponuke (odpoveď na dopyt vybaví správca najneskôr
nasledujúci pracovný deň po doručení žiadosti o informácie).
5)
Pred vyhlásením prvého kola ponukového konania na speňaženie majetku Správca zabezpečí
znalecký posudok na určenie hodnoty nehnuteľností, ktoré sú predmetom speňažovania. Zároveň správca s
odbornou starostlivosťou určí peňažnú hodnotu ostatného speňažovaného majetku. Znalecký posudok spolu so
správou o celkovej hodnote speňažovaného majetku je Správca povinný predložiť súdu najmenej 7 dní pred
vyhlásením prvého kola ponukového konania.
6)
Podmienky priebehu jednotlivých kôl ponukových konaní určí Správca tak, aby minimálna kúpna cena
za speňažovaný majetok bez DPH bola:
a)
v prvom kole ponukového konania stanovená na 100 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nehnuteľností určenej znaleckým posudkom;
b)
v druhom kole ponukového konania stanovená na 90 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom;
c)
v treťom kole ponukového konania stanovená na 80 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom;
d)
v štvrtom kole ponukového konania stanovená na 70 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom
e)
v piatom kole ponukového konania stanovená na 60 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom
f)
v šiestom kole ponukového konania stanovená na 50 % všeobecnej hodnoty speňažovaných
nehnuteľností určenej znaleckým posudkom.
7)
Správca je oprávnený určiť ako podmienku podania ponuky do ponukového konania:
a)
zloženie zábezpeky vo výške do 10 % minimálne kúpna cena za speňažovaný majetok bez DPH
určenej podľa bodu 6 týchto podmienok (najviac 300.000,- EUR (slovom: dvesto tisíc eur)) na ponúknutú kúpnu cenu
za speňažovaný majetok v prospech účtu správy konkurznej podstaty (ďalej len „Účet“). Takto určená zábezpeka
musí byť pre všetkých záujemcov v jednotlivom kole ponukového konania rovnaká a musí byť uhradená tak, aby bola
na Účet pripísaná najneskôr bezprostredne nasledujúci pracovný deň, po poslednom dni lehoty na predkladanie
ponúk do príslušného kola ponukového konania, inak sa ponuka považuje za oneskorene podanú;
b)
uzatvorenie dohody so Správcom s osvedčeným podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje
dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny
za speňažovaný majetok alebo uzavrieť zmluvu o predaji speňažovaného majetku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú
pokutu v sume zloženej zábezpeky;
8)
Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o účasť v ponukovom konaní, Správca
a)
poskytne vzor zmluvy, ktorej predmetom bude predaj speňažovaného majetku v znení, v ktorom bude
uzatvorená s víťazným záujemcom;
b)
poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute, ak táto bola Správcom určená ako podmienka podania
ponuky do ponukového konania;
c)
umožní obhliadku speňažovaného majetku vo vopred dohodnutom čase.
9)
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku, ak táto bola Správcom určená
ako podmienka podania ponuky do ponukového konania, na bankový účet uvedený záujemcom v dohode o zmluvnej
pokute, ak
a)
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná,
b)
Správca ponuku odmietol ako oneskorene podanú,
c)
Správca ponuku odmietol pre jej neúplnosť.
11
10)
Za neúplnú sa považuje ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto uznesenia súdu.
11)
Záujemca doručí záväznú ponuku na adresu Správcu v Bratislavskom kraji Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava v zapečatenej nepriehľadnej obálke s označením: „Ponukové konanie - KONKURZ - predaj časti podniku LES - BTG HOLDING s. r. o. - NEOTVÁRAŤ“.
12)
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
13)
Záväzná ponuka musí obsahovať:
a)
údaje záujemcu, (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
,
b)
ponúkanú cenu v mene EUR za predmet speňažovania a
c)
dohodu o zmluvnej pokute s osvedčeným podpisom záujemcu, ak Správca vo vyhlásení ponukového
konania určí uzatvorenie tejto dohody ako podmienku podania ponuky do ponukového konania.
14)
Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné až do skončenia
príslušného kola ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
15)
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Každý záujemca
môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
16)
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto záväzným
pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu majetku podľa podmienok
stanovených v tomto uznesení súdu, alebo kým mu príslušný orgán neudelí uznesením iný záväzný pokyn.
17)
V prípade ak sa speňažovaný majetok nepodarí speňažiť ani v šiestom kole ponukového konania,
predloží správca súdu podrobnú písomnú správu o priebehu vykonaného ponukového konania a požiada príslušný
orgán o udelenie nového pokynu. Žiadosť Správcu musí spĺňať náležitosti podľa § 84 ods. 3 ZKR pri zohľadnení
skutočností ktoré vyšli najavo počas predtým vykonaného ponukového konania.
18)
Otváranie obálok sa uskutoční do troch pracovných dní od skončenia ponukového konania za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prítomnosti notára.
19)
Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 3 dní od otvárania obálok.
Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za ponúkaný majetok. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla Správcovi najskôr.
20)
Ponuky doručené po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
21)
Správca odmietnutie ponuky z dôvodov určených v týchto podmienkach bez zbytočného odkladu
písomne odôvodni a oznámi záujemcovi.
22)
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia príslušného kola ponukového konania, nemožno
ju meniť ani vziať späť.
23)
Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk
orgánu príslušnému na udelenie záväzného pokynu písomne, minimálne 3 pracovné dní pred vyhodnotením ponúk a
umožní zástupcovi príslušného
12
orgánu účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v
pracovný deň v čase medzi 8:00 a 14:00 hod.),
24)
Správca písomne oznámi vybratého záujemcu príslušnému orgánu do 3 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk.
25)
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola Správcom vyhodnotená ako
víťazná, Správca bezodkladne vyzve na uzatvorenie zmluvy ktorej predmetom je predaji speňažovaného majetku pod
podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na Účet najneskôr ku dňu podpisu zmluvy o predaji a to v lehote 30 (tridsať)
kalendárnych dní odo dňa doručenia Správcovej výzvy. Zmluva o predaji nenadobudne účinnosť, a akýkoľvek
majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti uhradená kúpna cena.
26)
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu Správca za Úpadcu ako
predávajúci uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu podľa
ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
27)
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v stanovenej lehote 30 (tridsať) dní od doručenia
Správcovej výzvy neuzavrie so Správcom zmluvu o predaji Časti podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a
Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať za podmienok stanovených v tomto uznesení.
Správca je povinný v každom štádiu ponukového konania s odbornou starostlivosťou skúmať podmienky na
relevantnom trhu, vyhodnocovať informácie, ktoré zistí v priebehu ponukového konania a v prípade ak zistí vhodnejší
spôsob speňažovania majetku informovať o tomto zistení oprávnený orgán a navrhnúť mu zmenu spôsobu
speňažovania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K089941
Spisová značka: 8K/9/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VIGI TRADE s.r.o., so sídlom Filiálne nádražie
3015/3, 831 04 Bratislava, IČO: 50 136 020, právne zast.: Advokátska kancelária Hanáček & Hanáčková, s.r.o., so
sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MAJÁK NÁDEJE
n.o. v likvidácii, so sídlom Karpatská 3112/24, 811 05 Bratislava, IČO: 31 821 804 právne zastúpený Mgr. Andrej
Gunár, advokátska kancelária so sídlom Panenská 13, 811 03 Bratislava
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu v celom rozsahu zamieta.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
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sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089942
Spisová značka: 6K/38/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci veriteľa: EUROPEA Group, spol. s r.o., so sídlom Šípová 3/a, 821 07
Bratislava, IČO: 31 324 932, práv. zast. Mgr. Jana Lenková, advokátka, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slnečná elektráreň Lazany s.r.o., so sídlom Šípová 3/A, 821 07
Bratislava, IČO: 43 773 613, práv. zast. JUDr. Milan Čápka, advokát, so sídlom Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava
rozhodol
Súd vracia zložiteľovi preddavku: EUROPEA Group, spol. s r.o., so sídlom Šípová 3/a, 821 07 Bratislava, IČO: 31
324 932, práv. zast. Mgr. Jana Lenková, advokátka, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava preddavok vo výške 1
659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 85/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.11.2018
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K089943
Spisová značka: 6K/26/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.
12.11.1965, bytom Nám. SNP 524/2, 903 01 Senec, správcom ktorého je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1670, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie správcu
rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu:
S 1670 z funkcie správcu úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar. 12.11.1965, bytom Nám. SNP 524/2, 903 01 Senec.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.11.2018
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K089944
Spisová značka: 4OdK/129/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Pavla Illéša, nar. 18. 01.
1985, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 815/1, 990 01 Veľký Krtíš, adresa na doručovanie Lučenecká 91, 990 01
Veľký Krtíš; obchodné meno Pavel Illéš, s miestom podnikania P. O. Hviezdoslava 822/2, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43
771 980, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie
ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S680, o návrhu správcu na určenie, či sa na podanie
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veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica prihliada ako na
prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica,
doručené správcovi do elektronickej schránky dňa 24. 03. 2018, ktorým si uplatňuje pohľadávku v celkovej sume 60,EUR sa ako na prihlášku pohľadávky p r i h l i a d a.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K089945
Spisová značka: 2OdK/1044/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bubenka, nar. 06. 02. 1967, trvale bytom
Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, adresa na doručovanie Komenského 23, 984 01 Lučenec; pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Bubenka - AUTOSLUŽBY - AUTO PAULA, s miestom podnikania
Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, IČO: 41 249 861, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom
Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bubenka, nar. 06. 02. 1967, trvale bytom Rúbanisko III
2904/24, 984 01 Lučenec, adresa na doručovanie Komenského 23, 984 01 Lučenec; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Bubenka - AUTOSLUŽBY - AUTO PAULA, s miestom podnikania Rúbanisko III 2904/24,
984 01 Lučenec, IČO: 41 249 861.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu: S527.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
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Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K089946
Spisová značka: 5K/7/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
JULSTAN, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Za poštou 7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 620 779, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2394/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi JULSTAN, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Za poštou 7, 990
01 Veľký Krtíš, IČO: 31 620 779.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.11.2018
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K089947
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Juraj Rybár, so sídlom
kancelária Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, o návrhu správcu na uloženie podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36
442 151 lehotu 30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti JUDr. Jurajovi Rybárovi, so sídlom
kancelária Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V invest,
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 na vylúčenie majetku zo
súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty ako inžinierske siete Suchý vrch III, Banská
Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným domom, stavebný objekt SO 05 - Prípojka NN ( s
poznámkou o spornom zápise uverejnenou v OV SR č. 71/2017 zo dňa 11.04.2017, K008113), katastrálne územie
Radvaň, obec Banská Bystrica, na parcelách registra „C“ č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335,
3700/336, 3700/281, 3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, spoluvlastnícky podiel 1/1, v súpisovej
hodnote 13 800 Eur, v opačnom prípade platí fikcia, že zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K089948
Spisová značka: 4K/13/2018
PREDVOLANIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/13/2018
vo veci
navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO:
649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so
sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
proti
dlžníkovi: ONLY 2U a.s., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 851 740

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 21. januára 2019 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K089949
Spisová značka: 4K/13/2018
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/13/2018
vo veci
navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO:
649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so
sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
a ním označeného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.
proti
dlžníkovi: ONLY 2U a.s., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 851 740
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 21. január 2019 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ONLY 2U a.s., so
sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 851 740, a to:
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K089950
Spisová značka: 1R/3/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka LEVEN, a.s., so sídlom Ulica 29. augusta 23, 811
09 Bratislava, IČO: 36 540 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vložka č.:
6202/B, takto
rozhodol
I.
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi LEVEN, a.s., so sídlom Ulica 29. augusta 23, 811
09 Bratislava, IČO: 36 540 005.
II.
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi LEVEN, a.s., so sídlom Ulica 29. augusta 23, 811 09
Bratislava, IČO: 36 540 005.
III.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka LEVEN, a.s., so sídlom Ulica 29. augusta 23, 811 09
Bratislava, IČO: 36 540 005.
IV.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

V.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Mgr. Miroslava Šperku LL.M, so sídlom kancelárie
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1541.
VI.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

2.
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
3. 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 ZKR). 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 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). 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 ZKR).
5. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
7. 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 ZKR).
8. 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 ZKR).
9. 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 ZKR).
10. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
11. 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 ZKR).
12. 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 ZKR).
13. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089951
Spisová značka: 5K/6/2018
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/6/2018
vo veci
navrhovateľa: AGROSTAV a.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 573 584
proti
dlžníkovi: ALIANCIA, s.r.o., Žltý piesok 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 619 355
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 08. januára 2019 o 08.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

25

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica dňa 19. 11. 2018
JUDr.
Dominika Rejdovianová
s
udca
Za správnosť vyhotovenia: Irena Špániková
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.11.2018
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K089952
Spisová značka: 5K/6/2018
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/6/2018
vo veci
navrhovateľa: AGROSTAV a.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 573 584
a ním označeného veriteľa: NAIM, s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 051 128
proti
dlžníkovi: ALIANCIA, s.r.o., Žltý piesok 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 619 355
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 08. januára 2019 o 08.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého
28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, prístavba.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALIANCIA, s.r.o.,
Žltý piesok 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 619 355, a to:
veriteľa NAIM, s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 051 128, o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica dňa 19. novembra 2018
JUDr.
Dominika Rejdovianová
s
udca

Za správnosť vyhotovenia: Irena Špániková

Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.11.2018
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K089953
Spisová značka: 30K/23/2014
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Horejsková, nar. 09.09.1982, bytom
Lesné 66, 071 01 Lesné, o návrhu správcu podstaty: doc. JUDr. Ján Husár , CSc., so sídlom kancelárie Slovenskej
jednoty 8, 040 01 Košice - Staré mesto, zn. správcu: S1091 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku uznesením zo dňa 07.09.2016 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Lenka Horejsková, nar.
09.09.1982, bytom Lesné 66, 071 01 Lesné, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.10.2018
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Okresný súd Košice I dňa 19.11.2018
JUDr. Mária Hiščáková,
K089954
Spisová značka: 31K/22/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava 1, IČO: 00 686 930, proti dlžníkovi: MARNETT s.r.o., so sídlom: Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská
časť Juh, IČO: 44 853 301, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
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. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 19.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K089955
Spisová značka: 31K/60/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Katarína Kočišková, narodená:
16.02.1983, trvale bytom: Belanská č. 6, 040 11 Košice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
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O d d l ž u j e dlžníka: Mgr. Katarína Kočišková, narodená: 16.02.1983, trvale bytom: Belanská č. 6, 040 11
Košice, od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli ku dňu 04.01.2014 a ktoré zároveň zostali po zrušení konkurzu
vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 19.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K089956
Spisová značka: 32NcKR/5/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci oddlženia dlžníka: Štefan Papp, narodený: 12.06.1975, trvale bytom: Gudernova
289/1, 040 11 Košice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Štefan Papp, narodený: 12.06.1975, trvale bytom: Gudernova 289/1, 040 11 Košice,
od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli ku dňu 30.03.2016 a ktoré zároveň zostali po zrušení konkurzu
vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
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uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 19.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K089957
Spisová značka: 26NcKR/8/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci oddlženia dlžníka: Gejza Fučko, narodený: 18.04.1968, trvale bytom: Záhradná
193/9, 076 43 Čierna nad Tisou, zastúpený: JUDr. Roland Kovács - advokát, so sídlom kancelárie: Mäsiarska 30, 040
01 Košice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Gejza Fučko, narodený: 18.04.1968, trvale bytom: Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad
Tisou, od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli ku dňu 25.11.2016 a ktoré zároveň zostali po zrušení konkurzu
vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 19.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K089958
Spisová značka: 31K/6/2017
Sp. zn. 31K/6/2017
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Anna Királyová, nar. 14.8.1964,
bytom S. H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie
Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice uznesením č. k. 31K/6/2017-163 zo dňa 18.10.2018 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S. H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018.

Okresný súd Nitra dňa 19.11.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K089959
Spisová značka: 31K/65/2015
Sp. zn. 31K/65/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Dominik Oravec, nar. 29.11.1965,
bytom Björnsonova 3, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska
10, 851 01 Bratislava uznesením č. k. 31K/65/2015-228 zo dňa 18.10.2018 zrušil konkurz na majetok úpadcu :
Dominik Oravec, nar. 29.11.1965, bytom Björnsonova 3, 940 02 Nové Zámky, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018.

Okresný súd Nitra dňa 19.11.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K089960
Spisová značka: 32K/20/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CARGO-V s.r.o. ,, v konkurze", so
sídlom M. R.Štefánika 4191/53, 940 65 Nové Zámky, IČO: 44 043 961, ktorého správcom je B. F. B. správcovská , v.
o. s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 32K/20/2017 - 174 zo dňa 24.10.2018 súd zrušil
konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku a správcovi nepriznal odmenu a náhradu výdavkov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2018.
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Okresný súd Nitra dňa 19.11.2018
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K089961
Spisová značka: 32K/49/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Čmár, nar. 29.03.1972,
bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949
01 Nitra, uznesením č. k. 32K/49/2016 - 206 zo dňa 24.10.2018 zrušil konkurz po splnení konečného plánu rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2018.

Okresný súd Nitra dňa 19.11.2018
JUDr. Adriana Kunkelová,
K089962
Spisová značka: 32K/22/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu : TIMEX-Q, spol. s.r.o. ,, v
konkurze“, so sídlom Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434 339, ktorého správcom je JUDr. Marek Ďuran, so
sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 19.11.2018
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K089963
Spisová značka: 27OdK/225/2018
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Atilla Paluska, nar. 30.11.1965,
bytom Nesvady, Obchodná č. 775/11B, ktorého správcom je : Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie: Nové
Zámky, Podzámska č. 32, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej
pomoci, takto
rozhodol

I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK78 1100 0000 0026 1686 7816,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom
päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 1402/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.11.2018
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K089964
Spisová značka: 27OdK/224/2018

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Marek Pajgert, nar. 28.05.1989,
bytom Hajná Nová Ves č. 112, ktorého správcom je : Slovenská insolvenčná, k. s., IČO: 47234440, so sídlom
kancelárie: Nitra, Párovská č. 26, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom
právnej pomoci, takto
rozhodol

I/ P o u k a z u j e správcovi: Slovenská insolvenčná, k. s., IČO: 47234440, so sídlom kancelárie: Nitra, Párovská č.
26, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur
(slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK17 8330 0000 0029 0151 3160 preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur),
a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného
pod položkou denníka D 14 - 1401/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K089965
Spisová značka: 2K/82/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Maličký, nar.
17.09.1966, bytom Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
uznesením č. k 2K/82/2015-70 zo dňa 22.10.2018 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Pavol Maličký,
nar. 17.09.1966, bytom Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089966
Spisová značka: 2K/44/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Martina Bednárová, nar.
08.09.1965, bytom Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová,
so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, uznesením č. k 2K/44/2016-110 zo dňa 22.10.2018 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
Martina Bednárová, nar. 08.09.1965, bytom Petzvalova 1143/28, 059 01 Spišská Belá, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089967
Spisová značka: 2K/78/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Slávka Vilčeková (Konfalová),
nar. 07.04.1977, bytom Ivana Stodolu 8, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná k. s., so sídlom kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, o návrhu správcu na uloženie
záväzného pokynu, takto
rozhodol
ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľnosti zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu
zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 19.03.2015 č. 54/2015 a na Liste vlastníctva č. 4665 vedených v okrese
Kežmarok, obec Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok, parcela registra „C“ č. 5052/387 o výmere 48 m2,
zastavaná plocha a nádvorie;
formou dražby, ktorú zorganizuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 veta druhá ZKR správca
tak, že
-najnižšie podanie bude v prvom kole tvoriť suma súpisovej hodnoty nehnuteľnosti vo výške 2.000,00 EUR;
-v prípade, že žiadny z účastníkov dražby neurobí ani najnižšie podanie vo výške 2.000,00 EUR, správca je
oprávnený znížiť najnižšie podanie o 20% na sumu 1.600,00 EUR;
-správca určí ďalšie podmienky dražby s odbornou starostlivosťou.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089968
Spisová značka: 5OdK/681/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kveta Balogová, nar.: 15.09.1958, trvale bytom Podskalka
5208/75, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kveta Balogová, nar.: 15.09.1958, trvale bytom Podskalka
5208/75, 066 01 Humenné,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 15.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089969
Spisová značka: 5OdK/682/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Andrejčák, nar.: 15.01.1973, trvale bytom 066 01
Myslina 81 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
81,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Andrejčák, nar.: 15.01.1973, trvale bytom 066 01 Myslina

II.

ustanovuje správcu: Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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. ( § 199 ods. 9 ZKR ).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 15.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K089970
Spisová značka: 5OdK/683/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Harakaľová, nar.: 19.10.1955, trvale bytom
Podskalka 21, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Harakaľová, nar.: 19.10.1955, trvale bytom Podskalka 21,
066 01 Humenné,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 15.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089971
Spisová značka: 5OdK/685/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mário Ďurana, nar.: 16.04.1988, trvale bytom Švábska 54,
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080 05 Prešov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Slovenská 40, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
05 Prešov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mário Ďurana, nar.: 16.04.1988, trvale bytom Švábska 54, 080

II.
Poprad,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 15.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089972
Spisová značka: 5OdK/684/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslava Mihalová, nar.: 12.01.1989, trvale bytom Tarasa
Ševčenka 27, 080 01 Prešov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Slovenská 40, 080 01 Prešov o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslava Mihalová, nar.: 12.01.1989, trvale bytom Tarasa
Ševčenka 27, 080 01 Prešov,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 15.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089973
Spisová značka: 5OdK/686/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radko Fereta, nar.: 27.07.1971, trvale bytom Laborecká
1902/73, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radko Fereta, nar.: 27.07.1971, trvale bytom Laborecká
1902/73, 066 01 Humenné,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
ustanovuje správcu: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok,
IČO: 36 795 364,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 15.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089974
Spisová značka: 2OdK/678/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Majirošová, nar. 25.11.1984, Nábrežná 1416/4, 060
01 Kežmarok, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Kežmarok,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Majirošová, nar. 25.11.1984, Nábrežná 1416/4, 060 01

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089975
Spisová značka: 2OdK/679/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Janovič, nar. 19.04.1972, 8.mája 492/11, 089 01
Svidník, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Janovič, nar. 19.04.1972, 8.mája 492/11, 089 01 Svidník,

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089976
Spisová značka: 2OdK/680/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Krak, nar. 04.12.1974, Štúrova 234, 061 01 Spišská
Stará Ves, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 88, 949 03
Nitra 3, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Ves,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Krak, nar. 04.12.1974, Štúrova 234, 061 01 Spišská Stará

II.
09431,

ustanovuje správcu: PILÁT Insolvency Services, k.s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, Remeniny

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. 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 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, 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.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089977
Spisová značka: 2OdK/627/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Chammout, nar. 08.03.1975, Požiarnická 16, 080
01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Michal Chammout - EDEN, IČO: 37051768, s miestom
podnikania Požiarnická 16, 08001 Prešov, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom
kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie
Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Jozef
Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, Bardejov 085 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
16.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1369/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089978
Spisová značka: 2OdK/628/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Mačová, nar. 29.04.1948, 082 05 Varhaňovce 127,
zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov,
správcom ktorého je: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 08001, takto
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rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Marek
Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 08001, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 17.10.2018 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1387/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089979
Spisová značka: 2OdK/629/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Gardášová, nar. 11.05.1961, SNP 246/11, 082
22 Šarišské Michaľany, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40,
080 01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, Prešov 08001, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Stanislav
Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, Prešov 08001, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 17.10.2018 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1374/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089980
Spisová značka: 2OdK/630/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuba Cinová, nar. 05.03.1981, Ladomirová 155, 090 03
Ladomirová, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník, správcom ktorého je: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Tatranská 611/150, Veľká
Lomnica 059 52, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Tatranská 611/150, Veľká Lomnica 059 52, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 17.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1377/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K089981
Spisová značka: 2OdK/631/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Jana Jenčopaľová, nar. 17.03.1969, Gerlachov 124,
086 04 Gerlachov, podnikajúci pod obchodným menom Mgr. Jana Jenčopaľová, IČO: 40693538, s miestom
podnikania zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 080 01, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Martin
Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 17.10.2018
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1380/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089982
Spisová značka: 2OdK/632/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Danka Bilá, nar. 23.01.1976, Andrejová 103, 086 37
Andrejová, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník, správcom ktorého je: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Prešov Duchnovičovo nám. 1,
080 01, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Správcovská a
poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Prešov Duchnovičovo nám. 1, 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený
dňa 17.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1384/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089983
Spisová značka: 2OdK/633/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Džurbanová, nar. 26.10.1984, Ladomirová 162, 090
03 Ladomirová, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102, 089
01 Svidník, správcom ktorého je: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, Humenné 06601, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Ing. Dušan
Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, Humenné 06601, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 17.10.2018
na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1383/2018.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089984
Spisová značka: 2OdK/634/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenka Husárová, nar. 08.07.1952, Slánska 196/11, 082
22 Ostrovany, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, správcom ktorého je: Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Mgr. Adrián
Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 17.10.2018 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1376/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089985
Spisová značka: 2OdK/635/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Anna Mezeyová, nar. 06.12.1960, Kukorelliho
1499/22, 066 01 Humenné, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Bratislava, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15, správcom ktorého je: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, Humenné 066 01, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Ľuboš
Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
17.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1381/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089986
Spisová značka: 2OdK/636/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Džurbanová, nar. 16.02.1984, Ladomirová 162,
090 03 Ladomirová, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 102,
089 01 Svidník, správcom ktorého je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066
01, takto
rozhodol
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Daniel
Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
17.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1378/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089987
Spisová značka: 2OdK/637/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Bilá, nar. 08.02.1956, Čergovská 185/4 082 22
Ostrovany, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, Poprad 058 01, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Lenka
Jamnická, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, Poprad 058 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
19.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1391/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089988
Spisová značka: 2OdK/638/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Danka Balogová, nar. 18.05.1968, Švábovce 249, 059 12
Švábovce, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom kancelárie Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: 1. oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, Prešov 080011,
takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: 1. oddlžovacia
k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, Prešov 08001, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 19.10.2018 na účet
tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1394/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089989
Spisová značka: 2OdK/639/2018
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Vikartovský, nar. 21.12.1968, Tehelňa 1430/10,
059 51 Poprad - Matejovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marián Vikartovský, IČO: 32873891, s
miestom podnikania 05951 Poprad, Matejovce, Tehelňa 1430/10, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária
Liptovský Mikuláš, so sídlom kancelárie Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Ing. Marta
Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Ing. Marta
Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
19.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1395/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089990
Spisová značka: 40K/2/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911
33 Trenčín o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť PARADISSE s. r. o. so sídlom
Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 44 965 028, uznesením č.k. 40K/2/2018-104 zo
dňa 04.10.2018 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2018.
Okresný súd Trenčín dňa 19.11.2018
JUDr. Natália Záhorová, vyšší súdny úradník
K089991
Spisová značka: 40K/2/2018
Okresný súd Trenčín v konkurznej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti PARADISSE s. r. o. so sídlom Slovenského
národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 44 965 028, ktorého predbežným správcom je JUDr. Karol
Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

I. Predbežnému správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S297 sa priznáva paušálna odmena vo výške 500,- eur a náhrada preukázaných
výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka vo výške 123,44 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi JUDr. Karolovi Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S297, paušálnu odmenu vo výške 500,- eur a náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie
majetku dlžníka vo výške 123,44 eura a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu
pod položkou reg. D19 5/2018.
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.
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).

Okresný súd Trenčín dňa 19.11.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K089992
Spisová značka: 38OdS/11/2018
Okresný súd v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PaedDr. Katarína Bližnáková, nar. 10.06.1961, bytom Prejtská
17/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, správcom ktorého je JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23,
Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
Správca JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica, značka správcu S628, sa v y
z ý v a na doplnenie návrhu na určenie splátkového kalendára v lehote 15 dní od doručenia tejto výzvy o tieto
skutočnosti:
- je potrebné uviesť výšku plnenia nedotknutých pohľadávok a tieto špecifikovať a zároveň uviesť, či má dlžník
vyživovacie povinnosti, aké, voči komu, v akej výške apod.,
-je potrebné popísať úsilie, ktoré dlžník v minulosti vynaložil na uspokojenie veriteľov,
- popísať zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka,
-je potrebné uviesť, či boli podané námietky veriteľov podľa § 168d ods. 2 ZKR; ak boli podané námietky, je potrebné
tieto riadne špecifikovať, uviesť, ako sa k nim vyjadril dlžník a zároveň tieto predložiť súdu,
-relevantne a podrobne zdôvodniť výrazný nárast výdavkov dlžníka zo sumy 240 eur/mesiac+1x za rok 75eur (daň z
nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad) v roku 2017 na sumu 393 eur/mesiac+1x za rok 190 eur ((daň z
nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad) v najbližších 5 rokoch a zároveň špecifikovať, z čoho pozostáva
položka dodávka „médií“ 320 eur/mesiac, zdôvodniť nevyhnutnosť vynaloženia sumy 90 eur/mesiac (drogéria+lieky)
a sumy 80 eur/mesiac (pohonné látky) a uviesť, z akých podkladov pri stanovení výšky nevyhnutných mesačných
výdavkov dlžníka vychádzal .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 19.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089993
Spisová značka: 3OdK/26/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Roman Valko, nar. 24.8.1968, trvale bytom
Kollárova 3526/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom
kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 45 462 801, značka správcu: S1433, o návrhu správcu podľa § 74 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, takto
rozhodol
I.
Vyzýva dlžníka, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy, poskytol
správcovi Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, IČO: 45 462
801, značka správcu: S1433, všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo vyžadovať a to aby predložil
správcovi:
-

právne tituly na základe, ktorých došlo k nadobudnutiu majetku podliehajúcemu konkurzu,

právne tituly k záväzkom, ktoré vznikli pred rozhodujúcim dňom v zmysle ustanovenia § 166a ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
-

kópiu sobášneho listu, v prípade ak dlžník uzatvoril manželstvo,

kópiu platnej pracovnej zmluvy, mzdového dekrétu resp. potvrdenie zamestnávateľa o výške mzdy,
pokiaľ je dlžník zamestnaný v pracovnom alebo obdobnom pomere,
potvrdenie príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o evidencii
nezamestnaných, v prípade ak je dlžník evidovaný ako nezamestnaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky,
rozsudok súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov resp. súdom schválenú dohodu o
úprave bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pokiaľ došlo k zrušeniu resp. úprave bezpodielového
spoluvlastníctva manželov,
-

list vlastníctva, pokiaľ je dlžník vlastníkom nehnuteľností,

výpis ako majiteľa cenných papierov z Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s., ak je dlžník
vlastníkom akéhokoľvek cenného papiera v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
technický preukaz, ak je dlžník vlastníkom motorového vozidla, prípadne oznámenie či bol dlžník
účastník leasingového vzťahu,
súpis majetku rozčlenený na hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok a na majetkové účasti v
právnických osobách, pohľadávky a iné majetkové hodnoty, ktoré dlžník vlastnil v rokoch 2012 až 2017, súčasne je v
súpise majetku dlžník povinný uviesť všetky právne úkony týkajúce sa dispozície s týmto majetkom,
dlžníka,

nájomné a podnájomné zmluvy týkajúceho sa hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve

úverové zmluvy, ktorých plnenie prebiehalo v rokoch 2012 až 2017 vrátane prípadných záložných
zmlúv, ručiteľských záväzkov či iných písomných dokumentov zabezpečujúcich záväzky tretích osôb,
súpis všetkých účtov, ktorých je alebo bol dlžník majiteľom a to v období od roku 2012 do roku 2017 s
uvedením čísla účtu a označenia peňažného ústavu, ktorý vedie tento účet, vrátane zmlúv o vedení týchto účtov, ako
aj oznámenia aktuálneho stavu na týchto účtoch,
listiny osvedčujúce dlžníkovu registráciu na príslušnom daňovom úrade, prípadne potvrdenie o zrušení
tejto registrácie, ak bol dlžník registrovaný ako samostatne zárobkovo činná osoba resp. ak dlžník podnikal iným zo
zákonom predpokladaných spôsobov,
držbe,

listinné akcie, zmenky alebo iné cenné papiere v dlžníkovom vlastníctve resp. ak sa nachádzajú v jeho

-

písomné uznanie dlhu s doložkou o vykonateľnosti, ak takéto dlžník má v dispozícii,

zoznam všetkých súdnych, exekučných, arbitrážnych a správnych konaní, v ktorých vystupuje dlžník
ako sporová strana alebo ako účastník konania,
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rozhodnutia v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach resp. iné tituly, ktoré môžu byť podkladom
pre výkon rozhodnutia,
-

zoznam všetkých zriadených práv tretích osôb viaznucich na majetku dlžníka,

poškodený.

zoznam všetkých podaných podnetov na začatie trestného stíhania, kde dlžník vystupuje ako

obchodné knihy resp. všetky účtovné doklady za obdobie rokov 2012 až 2017, ak dlžník v tomto
časovom období podnikal,
-

účtovné závierky za obdobie rokov 2012 -2017, ak dlžník v tomto časovom období podnikal,

-

daňové priznania za obdobie rokov 2012 -2017, ak dlžník v tomto časovom období podnikal,

listiny osvedčujúce registráciu na daňové účely, prípadne doklady preukazujúce zrušenie tejto
registrácie, ak dlžník podnikal,
-

zoznam súčasných zamestnancov, pokiaľ je dlžník evidovaný ako zamestnávateľ,

doklady o inventúrach vykonaných v období rokov 2012 -2017, pokiaľ bola dlžníkovi vykonaná
inventúra v tomto období,
-

zoznam dlžníkových veriteľov, ktorí sú fyzickými osobami.

II.
Vyzýva dlžníka, aby sa za účelom poskytnutia súčinnosti a za účelom oboznámenia sa s priebehom
konkurzného konania na výzvu správcu dostavil do kancelárie správcu.
III.
Dlžníka poučuje, že ak v lehote 7 dní od doručenia tohto uznesenia neposkytne správcovi
požadovanú súčinnosť, súd môže na návrh správcu nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo
môže súd dlžníkovi uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165 000,- Eur. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich
nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 9.11.2018
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K089994
Spisová značka: 1OdK/114/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Štefanatný, nar. 27.01.1991,
bytom Na Prosnisko 1289/10, 013 01 Teplička nad Váhom, správcom ktorého je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom
kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké nové Mesto, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 16.10.2017 a vedený pod položkou registra 758/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 19.11.2018
JUDr. Natália Šujaková, vyšší súdny úradník
K089995
Spisová značka: 1OdK/124/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Miroslava Kalnická, nar. 26.05.1979,
bytom Valča 412, 038 35 Valča, správcom ktorého je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024
01 Kysucké nové Mesto, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 08.11.2017 a vedený pod položkou registra 841/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 19.11.2018
JUDr. Natália Šujaková, vyšší súdny úradník
K089996
Spisová značka: 2OdK/131/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michal Lysík, nar. 14.08.1981, bytom Ul.
17. novembra 2700/16, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského
588, 024 01 Kysucké nové Mesto, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného
súdu Žilina dňa 10.11.2017 a vedený pod položkou registra 852/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 19.11.2018
JUDr. Natália Šujaková, vyšší súdny úradník
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K089997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grežďo Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 3522 / 8A, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/348/2018 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/348/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Radovan Grežďo, nar. 08.10.1965, trvale bytom Gercenova 3522/8A, 851
01 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 20.11.2018 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K089998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sipeky Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinská 1247 / 25, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/125/2018 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/125/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 20.11.2018
JUDr. Marek Glemba, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K089999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medek Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kazanská 12223 / 19, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S1271
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca dlžníka: JUDr. Alexander Medek, nar. 09.06.1959, Kazanská
12223/19, Bratislava-Podunajské Biskupice, v súlade s ustanovením § 81 Zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení po
predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka nasledovný majetok:
1. Pozemok, parcela registra „E“ č. 591/1, ostatné plochy, o výmere 14 m2, evidovaný na liste vlastníctva č.
3075, katastrálne územie: Devín, obec BA-m.č. Devín, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky podiel: 16/576
2. Pozemok, parcela registra „E“ č. 591/2, ostatné plochy, o výmere 165 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 3075, štát: SR, katastrálne územie: Devín, obec BA-m.č. Devín, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky
podiel: 16/576
3. Pozemok, parcela registra „E“ č. 592, záhrady, o výmere 183 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 3076,
katastrálne územie: Devín, obec BA-m.č. Devín, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky podiel: 16/288
4. Pozemok, parcela registra „E“ č. 593, zastavené plochy a nádvoria, o výmere 79 m2, evidovaný na liste
vlastníctva č. 3076, katastrálne územie: Devín, obec BA-m.č. Devín, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky
podiel: 16/288
5. Pozemok, parcela registra „E“ č. 2865/2, lesné pozemky, o výmere 147 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 3471, katastrálne územie: Devín, obec BA-m.č. Devín, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky podiel:
16/288
6. Pozemok, parcela registra „E“ č. 2866/2, lesné pozemky, o výmere 417 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 3471, katastrálne územie: Devín, obec BA-m.č. Devín, okres Bratislava IV, spoluvlastnícky podiel:
16/288
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca

K090000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 255, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/264/2018 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/264/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo
Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miroslav Polák, nar.: 03.04.1969, trvale bytom Štefanov 255, 906 45 Štefanov týmto v
súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania – VPK č. 1 na predaj majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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popis hnuteľnej rok
stav opotrebovanosti
VIN č.
Ev. č.
veci
výroby
SEAT
Opotrebované - v zlom technickom stave,
2000
VSSZZZ6KZYR064367 SE190BV
CORDOBA
stav tachometra 399 425 km
Spolu súpisová hodnota
500,00,- €

Deň vydania: 23.11.2018
miesto kde sa vec hodnota v
nachádza
€
Štefanov 255, 906
500,00
45 Štefanov

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Popis hnuteľného majetku: Automobil SEAT CORDOBA, r.v. 2000 sa nachádza v zlom technickom stave,
aktuálne je nepojazdné a dočasne vyradené z evidencie, nakoľko mu skončila platnosť STK a EK. Najazdené má
viac ako 399 425 km. V prípade záujmu je možné zaslať fotografie predmetného automobilu. O fotografie môžete
žiadať na e-mailovej adrese: michal.urban65@gmail.com
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA
VPK č. 1 - 37OdK/264/2018 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, ak je záujemcom fyzická
osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; názov,
sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (SEAT CORDOBA) a výška ponúkanej kúpnej
ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.
súhlas so spracovaním osobných údajov na účel verejného ponukového konania

3. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia ak je záujemcom
fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako
správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Polak VPK1“. Záloha sa považuje za riadne a
včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
5. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo mailom:
michal.urban65@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
6. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
7. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť zmluvu v
lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca
neuzatvorí v stanovenej lehote zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K090001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Timuľák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/392/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/392/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Mário Timuľák, narod. 13.12.1970, trvale bytom Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto , Junácka 3216/1, 831 04
Bratislava, občan SR Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. značka: 37OdK/392/2018,
č.k. 37OdK/392/2018-22 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 217/2018 dňa 12.11.2018, bol vyhlásený
konkurz na úpadcu Mário Timuľák.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Mário Timuľák, born on 13.12.1970, permanently residing: Miestny úrad Bratislava – Nové
Mesto , Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava, Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of
the District court Bratislava, No. 37OdK/392/2018, č.k. 37OdK/392/2018-22 publiced in Commercial Bulletin no.
217/2018 12th of November 2018 bancruptcy procedure was on the Debtor Mário Timuľák..
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 13.11.2018. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Bratislava, became valid on 13th November 2018. The bancruptcys procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava
I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 37OdK/392/2018 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Bratislava), Záhradnícka 10,
821 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 37OdK/392/2018 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 02 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. Thelodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which
the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial
claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee

K090002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Timuľák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/392/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/392/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci navrhovateľa - dĺžnika Mário Timuľák, narod. 13.12.1970, trvale bytom Miestny úrad Bratislava –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nové Mesto , Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava, občan SR na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava
I.,sp.zn. 37OdK/392/2018, v ktorom súd vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka, oznamujem, že v zmysle § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnúť do
správcovského spisu v kancelárii správcu - Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 02 Bratislava v pracovných
dňoch v pondelok až piatok od 10.00 do 16.00 hod. Nahliadanie do spisu je možné si podať písomne na uvedenej
adrese kancelárie správcu po telefonickej dohode na telefónnom čísle : 0917 77 17 17, alebo elektronickou
poštou na adrese: abruzenakova@gmail.com.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K090003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERNO Group k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/17/2017 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/17/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 03.10.2018 bola do správcovskej kancelárie doručená prihláška pohľadávky pod por. č. 1,v zozname
pohľadávok evidovaná pod č. 295 veriteľa Diligentia R.C., s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
IČO: 460 08 616 v celkovej sume 7.598.790,08 EUR (nezabezpečené pohľadávky). Oznámenie o doručení
prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2018 dňa
26.10.2018. Dňa 07.11.2018 bolo do správcovskej kancelárie doručené späťvzatie prihlášky pohľadávky pod por.
č. 1 zo dňa 02.10.2018 veriteľa Diligentia R.C., s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava IČO: 460 08
616 v celkovej sume 7.598.790,08 EUR doručenej dňa 03.10.2018.

JUDr. Karol Kovár
správca

K090004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERNO Group k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/17/2017 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
TERNO Group k.s., so sídlom: Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 818 913, k sp. zn. 37K/17/2017 v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :
Veriteľ :

Diligentia R.C., s.r.o., Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 008 616
(v zast. súdom ustanoveného správcu konkurznej podstaty BANKRUPTCY&RECOVERY SERVICE, k.s. so
sídlom Nám. M.Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415)

Poradové číslo v zozname pohľadávok a prihlásená suma.:

por.č. v zozname pohľadávok : 299
suma :

5.505.890,56 Eur

Právny dôvod : neuhradenie faktúr za tovar z centrálneho skladu, refak. logistiky, refak. podpory APV + náklady
z uplatnenia
Zabezpečenie : nezabezpečené pohľadávky

JUDr. Karol Kovár
správca

K090005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Poljak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 31, 951 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1956
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-434-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/313/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP, k.s., správca dlžníka Ján Poljak

K090006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Horján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/404/2018 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/404/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát,
v ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných
jazykov tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov ,,Prihláška pohľadávky“
v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho
môže vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading ,,Lodgement of claim“ in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Juraj Horján, narodený
19.12.1975, Miestny úrad Bratislava – Vrakúňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/404/2018, zo dňa 05.11.2018 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Juraj Horján, date of birth 19.12.1975, residency at Miestny úrad Bratislava – Vrakúňa, 821 07
Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Bratislava I., No. 37OdK/404/2018 dated on 5th of November 2018, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa
14.11.2018. Dňom 15.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 219/2018 on 14st
of November 2018 (14.11.2018). Bankruptcy was declared on 15nd of November 2018 (15.11.2018).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu Ing. Vladimír Budiač, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Ing.Vladimír Budiač, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava , Slovak republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 16.11.2018.
The date 16rd of November 2018 (16.11.2018) is considered to be the start of elapsing the period for
lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the debtor, if it is assured by the security right referring to the property of the debtor. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that
extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2
BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

73

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
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 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Ing. Vladimír Budiač, správca konkurznej podstaty
Ing. Vladimír Budiač, trustee

v/in Bratislave, dňa/date 20.11.2018 / 20st Novembra 2018

K090007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Vaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Poničana 6111/1, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/294/2018-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/294/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/294/2018 zo dňa 24.08.2018 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Eva Vaňová, nar.
28.05.1962, trvalý pobyt: Jána Poničana 6111/1, 841 07 Bratislava.
Správca dlžníka vyhlasuje ponukové konanie na spoluvlastnícke podiely dlžníka na nehnuteľnostiach
(nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty) zapísané v súpise nasledovne:
por.
číslo

1

2

3

typ
súpis.
počet
súpisová
Zložky
popis súpisovej zložky
kusov /m2 hodnota (EUR)
druh pozemku: záhrady, výmera: 491m2, štát: SR, obec: Plášťovce, kat. územie:
Plášťovce, LV č. 101, parcela registra "C" č. 177/1, spoluvlastnícky podiel
Pozemok
dlžníka: 1/8
491
104,34
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 191m2, štát: SR, obec:
Plášťovce, kat. územie: Plášťovce, LV č. 101, parcela registra "C" č. 178,
Pozemok
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8
191
71,63
rodinný dom, súpisné číslo: 325, štát: SR, obec: Plášťovce, ulica: , kat. územie:
Plášťovce, LV č. 101, parcela registra "C" č. 178, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
Stavba
1/8, stav: havarijný
1
125,00

spoluvl.
podiel
dlžníka

1/8

1/8

1/8

Podmienky ponukového konania:
1. záujemcom bude po dohode so správcom o termíne umožnená obhliadka majetku v úradných hodinách
správcu (každý pracovný deň 09:00-15:00h); termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky na t.č.
02/55574597 alebo e-mailom (spravca.letkovsky@gmail.com),
2. záujemca svoju ponuku do ponukového konania predloží písomne v zalepenej obálke doručenej
správcovi na adresu: JUDr. Marek Letkovský, Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, obálku označiť:
„ponukové konanie Plášťovce – neotvárať“,
3. záujemca vo svojej písomnej ponuke uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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narodenia resp. obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH) a ponúkanú kúpnu cenu; dlžník nie je
platiteľom DPH, vzhľadom na uvedené sa navrhovaná kúpna cena z ponuky považuje za konečnú cenu
bez navýšenia o DPH,
lehota na predkladanie ponúk správcovi je 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku,
vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk na účet správcu IBAN: SK18 8330 0000 0042 0238
0142 zložiť zálohu na kúpnu cenu v celej navrhovanej výške v zmysle ponuky; záujemca platbu
označí variabilným symbolom 82942018 a poznámkou: „Plastovce – zaloha“; podľa § 167p ZKR sa
prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu,
víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; v prípade,
že rovnakú kúpnu cenu ponúkne viac záujemcov, víťazom ponukového konania sa stane záujemca
určený žrebom správcu,
predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje svoj súhlas byť viazaný podmienkami
tohto ponukového konania.

JUDr. Marek Letkovský, správca

K090008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnoldová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 1902/8, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2018 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/409/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, správca dlžníka oznamuje, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.: 8OdK/409/2018, zo dňa
5.11.2018 bol zverejnením v obchodnom vestníku OV 222/2018 zo dňa 19.11.2018 vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Valéria Arnoldová, rod. Horváthová, narodená 29.4.1959, trvale bytom Drobného 1902/8, 841 01
Bratislava, Slovenská republika. Súd dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze
alebo splátkovým kalendárom (§ 166a Zákona č. 7/2005 Zb. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej iba ako „ZKR“) a to v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
According to the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of May 2015 on
insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, Valéria Arnoldová, born on 29th. 4. 1959, address
Drobného 1902/8, 841 01 Bratislava, Slovak Republic. I am obliged to inform you that with the resolution of the
District court Bratislava 1, No. 8OdK/409/2018 from the 5th 11. 2018 published in the Business Journal OV
222/2018 from the 19th 11. 2018 a bankruptcy procedure was declared on the debtor. The Court herewith clears
the debtor of all the debts which may be settled only in a bankruptcy or in a repayment schedule (Section 166 of
the Act No. 7/2005 on Bankruptcy and Restructuring and on amendments and supplements to some acts,
hereinafter reffered to as “BRA”) to the extent in which it will not be settled in the bankruptcy.
Článok 54
Povinnosť informovať veriteľov
1. Hneď po začatí insolvenčného konania v členskom štáte súd tohto štátu s príslušnou právomocou alebo
správca vymenovaný týmto súdom okamžite informuje známych zahraničných veriteľov.
Article 54
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Duty to inform creditors
1. As soon as insolvency proceedings are opened in a Member State, the court of that State having jurisdiction or
the insolvency practitioner appointed by that court shall immediately inform the known foreign creditors.
2. Súčasťou informácie uvedenej v odseku 1, poskytnutej prostredníctvom individuálneho oznamu, sú časové
lehoty, pokuty stanovené v súvislosti s týmito časovými lehotami, označenie orgánu alebo úradu oprávneného
prijímať prihlášky pohľadávok a všetky iné stanovené opatrenia. V tomto ozname sa musí uviesť aj to, či veritelia,
ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať. K oznamu sa
pripojí aj kópia štandardného formulára prihlášky pohľadávok uvedeného v článku 55 alebo informácie o tom, kde
je
takýto
formulár
k
dispozícii.
2. The information referred to in paragraph 1, provided by an individual notice, shall in particular include timelimits,
the penalties laid down with regard to those time limits, the body or authority empowered to accept the lodgement
of claims and any other measures laid down. Such notice shall also indicate whether creditors whose claims are
preferential or secured in rem need to lodge their claims. The notice shall also include a copy of the standard form
for lodging of claims referred to in Article 55 or information on where that form is available.
3. Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý
sa ustanoví v súlade s článkom 88. Formulár sa uverejní na Európskom portáli elektronickej justície a má názov
„Oznam o insolvenčnom konaní“, pričom tento názov je uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.
Formulár sa zasiela v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa konanie začalo, alebo ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný štát uviedol ako ním akceptovateľný v súlade s článkom 55
ods. 5, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční veritelia lepšie rozumieť.
3. The information referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be provided using the standard notice
form to be established in accordance with Article 88. The form shall be published in the European e-Justice Portal
and shall bear the heading ‘Notice of insolvency proceedings’ in all the official languages of the institutions of the
Union. It shall be transmitted in the official language of the State of the opening of proceedings or, if there are
several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the
place where insolvenc proceedings have been opened, or in another language which that State has indicated it
can accept, in accordance with Article 55(5), if it can be assumed that that language is easier to understand for
the foreign creditors.
4. V insolvenčnom konaní voči fyzickej osobe, ktorá nie je samostatne zárobkovo činnou osobou, nie je použitie
štandardného formulára uvedeného v tomto článku povinné, ak sa od veriteľov nevyžaduje prihlásenie ich
pohľadávok na zohľadnenie týchto pohľadávok v konaní.
4. In insolvency proceedings relating to an individual not exercising a business or professional activity, the use of
the standard form referred to in this Article shall not be obligatory if creditors are not required to lodge their claims
in order to have their claims taken into account in the proceedings.

1, Postup pri prihlasovaní prihlášky pohľadávok :
Prihláška sa podáva správcovi konkurznej podstaty:
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika
k číslu konania: 8OdK/409/2018S105
kontakt : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com
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1, Procedure for lodging claims :
The claim needs to be sent to the bankruptcy trustee at :
JUDr. Bohumír Bláha, správca / trustee /. Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 1, Slovak Republic
to the number of the proceeding : 8OdK/409/2018S105
contact : tel : +421254131997, e mail : akblaha@gmail.com

2, Podľa §166a ods. 1 ZKR sa v konkurze uplatňujú prihláškou tieto pohľadávky:
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude
za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d ZKR), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.

2, According to Section 166a (1) BRA in bankruptcy the claims which are alleged via application are as follows:
a) claim that was established before the calendar month in which the bankruptcy was declared or in which the
protection from creditors has been provided,
b) a future claim of a warrantor, co-obligor or another person, whose claim against the debtor will be established,
if this person will perform obligation, which was established before the decisive day,
c) if the claim is established regarding the termination of the contract or the withdrawal of the contract (§ 167d
BRA), if it involves a contract concluded before the declaration of the bankruptcy
3, Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy.
3, The claim needs to be sent in one original to the trustee within 45 days from declaring the bankruptcy. In case
the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum.
4, 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. Ak sa zabezpečená
pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej
pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva.
4, If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the assured claim is not
registered in the bankruptcy, the assured creditor is obliged to settle the claim just from the subject of the secured
right.
5, Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
5, The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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right the same legal effects as enforcement of right by the court.
6, Náležitosti prihlášky :
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka,
Valéria Arnoldová, narodená 29.4.1959, trvale bytom Drobného 1902/8, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
6, The application requirements:
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the debtor,
Valéria Arnoldová, born on 29th 4. 1959, address Drobného 1902/8, 841 01 Bratislava, Slovak republic
c) legal reason of the establishment of the claim,
d) order of satisfying the claim from the general property,
e) total sum of the claim,
f) signature.
7, Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky .
7, For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right. In the application of conditional claim must be stated also
the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends.
8, Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
8, The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment.
9, 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 ZKR).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

79

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

9, The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
10, 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 ZKR).
10, To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
11, 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 ZKR).
11, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Vzory tlačív sú dostupné na webovom sídle MR SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní
a formuláre.
The templates are available on the web page of Ministry of Justice of the Slovak Republic www.justice.gov.sk in
part „praktické informácie, vzory podaní a formuláre“
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848
zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20th of
May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K090009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Švecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 38, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/48/2018 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/48/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Švecová, nar. 30.11.1978,trvale bytom
Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I,
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č. k. 37OdK/48/2018, v zmysle § 167l ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: Mestské služby Topoľčany, s.r.o., M. R.
Štefánika 1/1 Topoľčany, IČO: 44818378, Iná pohľadávka v celkovej sume: 691,11 Eur.

K090010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnoldová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 1902/8, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2018 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/409/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Valéria Arnoldová, oznamuje veriteľom, že môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Hurbanovo nám. č. 5, 811 03 Bratislava, 5. posch.,
v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod. Žiadosť
o nahliadnutie môžu zo správcom dohodnúť e mailom na adrese akblaha@gmail.com alebo telefonicky
02/54131997.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K090011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trepáč Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefská 2979 / 1, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/149/2018 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/149/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľuboš Janček, správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Michal Trepáč, nar.
06.01.1982, trvale bytom Jozefská 1, 811 06 Bratislava vyhlasuje v súlade s §167q Zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii 3. kolo verejného ponukového konania na predaj formou postúpenia nasledovnú pohľadávku
dlžníka:
Peňažná pohľadávka v nominálnej hodnote 50.000 eur, dlžník: Henrieta Machotková, Zámocká 7327/26, 811 01
Bratislava, právny dôvod vzniku: Zmluva o pôžičke zo dňa 15.01.2010 + Notárska zápisnica z 10.03.2011
s vyhlásením povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlase povinnej osoby s exekúciou podľa §41 ods.2 Zák. č.
233/1995 Z.z. ; pohľadávka je exekučne vymáhaná súdnym exekútorom JUDr. Ladislavom Ághom (EX
38423/2011).
V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj formou postúpenia uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záujemca musí najneskôr 10. deň do 13.00 hod od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku doručiť
na adresu kancelárie správcu: Ing. Ľuboš Janček, Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – pohľadávka – Michal Trepáč - neotvárať“. Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo len jednu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu SK58 8360 5207 0042 0149 0980. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Doručená ponuka je záväzná až do
skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania. Ponuka musí obsahovať :
a) označenie záujemcu: pri záujemcovi - fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a
výpis z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží
fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu. Pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a
výpis z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy: „pohľadávka voči dlžníkovi Henrieta Machotková“
c) návrh cenovej ponuky
d) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet SK58 8360 5207
0042 0149 0980 vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, s variabilným symbolom 001, pričom táto
záloha musí byť pripísaná na účet najneskôr do termínu podávania ponúk. Táto záloha sa v prípade úspechu
záujemcu vo verejnom ponukovom konaní započíta na kúpnu cenu
e) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradenú
zálohu na kúpnu cenu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie, sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť. Správca neručí za
vymožiteľnosť ponúkanej pohľadávky. Správca nedisponuje originálmi dokladov preukazujúcich existenciu
pohľadávky.
Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po márnom uplynutí lehoty,
kedy hociktorá z oprávnených osôb podľa §167r odseku 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. so súhlasom dlžníka nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní a ak takúto
cenu neuhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu do 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania na záujemcom označený bankový účet.
V Chorvátskom Grobe, 20.11.2018

K090012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 654 / 51, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/339/2018 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/339/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Daniel
Malík, nar.: 29.03.1975, rodné číslo XXXXXX/XXXX, trvale bytom Duklianských Hrdinov 645/51, 901 01
Malacky v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 37OdK/339/2018, týmto v zmysle ust. §
166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 20.11.2018 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
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JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K090013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivňák Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senec _, 979 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/291/2018 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/291/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci vedenej na majetok úpadcu: Miloš Hrivňák, bytom 903 01 Senec, vedenej Okresným súdom
Bratislava I pod sp.zn. 37OdK/291/2018
821 05 Bratislava (ďalej aj ako „úpadca“), vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 37OdK/291/2018,
správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli na základe prihlášok doručených po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísané nezabezpečené pohľadávky
veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, a to:
·
·
·
·

pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka

v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej

sume
sume
sume
sume

39,83 EUR pod položkou zoznamu č. 6.1
30,87 EUR pod položkou zoznamu č. 6.2
28,21 EUR pod položkou zoznamu č. 6.3
139,77 EUR pod položkou zoznamu č. 6.4

V Bratislave dňa 20.11.2018

JUDr. Alan Strelák, Správca

K090014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Žák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/405/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/405/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Július Žák, nar.: 31.10.1974, Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava
oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 37OdK/405/2018
S1800 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00
hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty
kubikova@akmisik.sk.
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JUDr. Katarína Kubíková, správca

K090015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Žák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/405/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/405/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Július Žák, nar.: 31.10.1974, Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava
týmto v zmysle ustanovenia 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem
údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom
nasledovne:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK9883300000002700990489
číslo účtu: 2700990489/2010
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
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.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K090016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salayová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 11, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava 15
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/112/2017 S398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/112/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: JUDr. Peter Vároši, so sídlom správcovskej kancelárie: Záhrebská 6, P.O.BOX č. 75, 810 05 Bratislava,
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zapísaný v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S398, vyhlasuje v
súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") III. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného
do všeobecnej podstaty.
I.

Predmet ponukového konania :

Súpis všeobecnej podstaty 8OdK/112/2017, Henrieta Salayova
deň
dôvod
zapísania a
súp.č. druh zložky zapísania
popis
zaradenia
do súpisu
do súpisu
Obchodný podiel o veľkosti 50% základného imania obchodnej spoločnosti
HEMISA s.r.o., IČO: 50 723 936, sídlom Luhačovická 3679/32, Bratislava mestská časť Ružinov 821 04, registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 117404/B, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 2.500.- € k základnému
iná majetková
imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000.- € (spoločnosť má dvoch
hodnota- §38
spoločníkov). Na základe zápisnice č. 2/2018 z valného zhromaždenia obchodnej
písm. h)
1
VP úpadcu 15.5.2018 spoločnosti HEMISA s.r.o., IČO: 50723936 zo dňa 28.05.2018 podľa ktorej výška
vyhlášky č.
čistého obchodného podielu spoločníkov je vyočítaná z údajov účtovnej závierky
665/2005 Z.
zostavenej k 31.12.2017 a podaného Daňového priznania právnickej osoby za rok
z.
2017, a to: Vlastné imanie spoločnosti: 3.948,75 EUR. záväzky spoločnosti:
1.607,96 EUR, čisté obchodné imanie ako rozdiel medzi vlastným imaním a
záväzkami: 2.340,79 EUR. Výška čistého obchodného podielu spoločníka: Henrieta
Salyova = 1/2 z 2.340,79 = 1.170,395 EUR

hodnota
v EUR

1.170,40
€

II.Právny
dôvod:
Podľa § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, vyhlásenie
konkurzu na majetok spoločníka, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo
zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie
jeho
účasti
v
spoločnosti
súdom.
Podľa § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka, pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania
spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu (ďalej len „vyrovnací podiel“). Výška
vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie
predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská
zmluva neurčuje niečo iné. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo
spoločenská
zmluva
alebo
stanovy
neurčujú
iný
spôsob
vyrovnania
podielu.
III. Podmienky I. kola ponukového konania:
1. speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu sa realizuje v súlade s § 167q v spojení s § 167p ZKR,
2. lehota na predloženie záväznej ponuky v rámci speňaženia majetku je stanovená do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia tohto II. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozri § 199
ods. 9 ZKR),
3. záväzná ponuka bude predložená písomne na adresu kancelárie správcu v zapečatenej obálke
s označením: „8OdK/112/2017 S398“ a s uvedením obchodného mena, sídla, IČO/mena, priezviska,
bydliska osoby, ktorá ponuku predkladá,
4. prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu (ktorá nesmie byť nižšia
ako 70% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, vedený v
Prima Banke, a.s. - SK97 3100 0000 0040 4002 6705 v lehote na predloženie záväznej ponuky. Záloha
sa skladá pod variabilným symbolom: 81001122017. Do poznámky záujemcovia uvedú: záloha
8OdK/112/2017 S398,
5. rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu,
6. náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ,
7. súčasťou záväznej ponuky záujemcu bude vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne
záväzky a kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz) alebo výpisu z obchodného registra (viď časť IV),
8. ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku a musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za
záujemcu, v prípade zastúpenia musí byť predložená plná moc,
9. každý záujemca bude môcť predložiť len jednu ponuku; v prípade ak záujemca predloží viacero ponúk v
rámci príslušného ponukového kola, bude sa brať zreteľ na ponuku s najvyššou ponukovou cenou; raz
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predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť, záujemca je ponukou viazaný až do ukončenia
ponukového konania,
záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní,
správca si vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky, v
prípade, ak s odbornou starostlivosťou posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v
prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka,
správca otvorí a vyhodnotí ponuky do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia záujemcami,
z otvorenia a z vyhodnotenia ponúk spíše úradný záznam,
správca zašle informáciu o vyhodnotení ponúk záujemcom, ktorí predložili ponuky, oznámenie
úspešnému záujemcovi obsahuje výzvu správcu na uzatvorenie zmluvy,
neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania,
podľa § 167r ZKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty

IV. Obsah ponúk:
1. presné vymedzenie predmetu ponukového konania, o ktorý má záujemca záujem tak, aby ho bolo možné
jednoznačne identifikovať,
2. návrh kúpnej ceny v eur,
3. vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky,
4. doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je kópia občianskeho preukazu či
cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je výpis z príslušného registra podľa osobitného
predpisu,
5. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet správcu (viď časť III),
6. uvedenie účtu, na ktorý bude vrátená záloha na kúpnu cenu podľa bodu 14 časť III,
7. ponuka bude podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade zastúpenia musí byť
predložená plná moc.
8. Ďalšie informácie:
Bližšie informácie týkajúce sa predmetu ponukového konania si môže záujemca vyžiadať telefonicky u
správcu na tel. č. 02/52 49 56 27 prípadne na email adrese: peter@varosi.sk, varosi@varosi.sk
V Bratislave 20.11.2018
JUDr. Peter Vároši, správca
S398
K090017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Sapáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/38, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1978
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/177/2018 S 1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/177/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci dlžníka Pavla Sapáčka, nar. 18.10.1978, trvale bytom Bodrocká 5052/38, 821 07 Bratislava, v
zmysle § 167p a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov („ZKaR“), správca speňažoval
hnuteľnú vec - osobné motorové vozidlo VW golf, rok výroby: 2002, zapísané v súpise majetku konkurznej
podstaty v ponukovom konaní v 1.kole, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2018 dňa
24.08.2018, v 2.kole zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2018 dňa 28.09.2018 a v 3.kole zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 213/2018 dňa 06.11.2018. Predmetnú hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v 3.
ponukovom konaní nakoľko správcovi neboli doručené žiadne ponuky. Z uvedeného dôvodu zapísaná hnuteľná
vec v súpise majetku prestala v zmysle § 167p ods. 2 ZKaR podliehať konkurzu a správca ju zo súpisu
konkurznej podstaty vylúčil dňa 19.11.2018.
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V Bratislave 20.11.2018
Čechová Insolvency Services k.s., konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár, správca

K090018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Žák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/405/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/405/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Július Žák, nar.: 31.10.1974, Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/405/2018, zo dňa 5.11.2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Július Žák, date of birth 31.10.974, residency at
Repašského 3114/18, 841 02 Bratislava (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 37OdK/405/2018 dated on 5th of November 2018, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
JUDr. Katarína Kubíková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1800 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Katarína Kubíková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification
number of the trustee S 1800 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 221/2018 dňa
16.11.2018. Dňom 17.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 221/2018 on 16th
of November 2018. Bankruptcy was declared on 17th of November 2018.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Katarína
Kubíková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
„BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator
to the address: JUDr. Katarína Kubíková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 18.11.2018.
The date 18th of November 2018 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
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. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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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 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
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 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
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than in the Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Katarína Kubíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Katarína Kubíková, trustee

K090019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Sapáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 5052/38, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1978
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/177/2018 S 1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/177/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Pavla Sapáčka, nar. 18.10.1978, trvale bytom Bodrocká 5052/38, 821 07 Bratislava,
(ďalej len „Dlžník“), správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že sa
konkurz na majetok Dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave 20.11.2018
Čechová Insolvency Services k.s., konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár, správca

K090020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jarmila Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 9, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1965
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/333/2018 - S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/333/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní dlžníka Bc. Jarmila Rácová, bytom Robotnícka 9, 903 01 Senec, v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“) správca zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty nasledovne:

Ku dňu 19. novembra 2018 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
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ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZKaR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty bez akejkoľvek súpisovej zložky majetku.

Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K090021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benovič Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltská 5173 / 7, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava 15
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/335/2018 S398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/335/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, P.O.Box č.75, 810 05 Bratislava, značka správcu S 398
správca majetku úpadcu Samuel Benovič, nar.: 11.04.1976, Baltská 5173/7, 821 06 Bratislava podľa ustanovenia
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO: 31 648 479. Pivovarská 9, Veľký Šariš, SR,
istina: 3.644,49 EUR
úroky z omeškania: 406,91 EUR ( ust. § 166b ods. 1 písm a)
v celkovej hodnote 4.051,40 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 06.11.2018.

V Bratislave dňa 20.11.2018
JUDr. Peter Vároši, správca

K090022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 255, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/264/2018 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/264/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Urban, so sídlom Koceľova 17, 821 08 Bratislava, S 1848, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Miroslav Polák, nar.: 03.04.1969, trvale bytom Štefanov 255, 906 45 Štefanov, sp. zn. 37OdK/264/2018 týmto
v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej sume 2.427,80 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K090023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipošová Ďurianová Darina, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 4882/2A, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1975
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/326/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/326/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Darina Šipošová Ďurianová Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Rastislavova 4882/2A, 821 08 Bratislava, IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 07.08.1975 Titul, meno
a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56,
811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava.
Sp. zn. správcu: 37OdK/326/2018 S 1433
k sp. zn.: 37OdK/326/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, doručenej
správcovi dňa 13.11.2018, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 05.11.2018, zapísal
do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Pohľadávka č. 1 vo výške 53,55 EUR, z toho istina vo výške 52,50 EUR a úroky vo výške 1,05 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o pôžičke č. 2327611, Popis: Dňa 18.09.2017uzatvorila Monika
Masárová, bytom Jozefínska ulica 821/3, 851 02 Bratislava (ďalej len „Investor") s Mgr. Darinou Ďurianovou
Šipošovou, bytom Rastislavova 4882/2A, 821 08 Bratislava (ďalej len „Dlžník") Zmluvu o pôžičke č. 2327611 v
znení Dodatkov č. 1 až 4. (ďalej len „Zmluva"). V zmysle článku II. ods. 1 Zmluvy Investor poskytol Dlžníkovi
pôžičku vo výške 52,50 €. V zmysle článku III. ods. 1 Zmluvy bola dohodnutá konečná splatnosť pôžičky na deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17.12.2017. Napriek tomu Dlžník neuspokojil pohľadávku investora zo Zmluvy. Dôkaz: Zmluva o pôžičke č.
2327611 v znení Dodatkov č.1 až 4. Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 20.03.2018 postúpil Investor na
postupníka - spoločnosť PORT one s.r.o., so sídlom Kutlíková 1755/17,851 02 Bratislava, IČO: 50 980 939 (ďalej
len „PORT one s.r.o.") pohľadávku pôvodného veriteľa zo Zmluvy voči Dlžníkovi. Dôkaz: Zmluva o postúpení
pohľadávky zo dňa 20.03.2018, Plnomocenstvo. Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 26.03.2018 postúpila
spoločnosť PORT one s.r.o. na postupníka - spoločnosť Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO:
48 191 515 pohľadávku pôvodného veriteľa zo Zmluvy voči Dlžníkovi. Dôkaz: Zmluva postúpení pohľadávok zo
dňa 26.03.2018.
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 2 vo výške 17,35 EUR, z toho istina vo výške 17,00 EUR a úroky vo výške 0,35 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o pôžičke č. 2327612, Popis: Dňa 19.09.2017 uzatvorila Barbora
Tináková, bytom Dúbravská 913/2, 914 42 Horné Srnie (ďalej len „Investor") s Mgr. Darinou Ďurianovou
Šipošovou, bytom Rastislavova 4882/2A, 821 08 Bratislava (ďalej len „Dlžník") Zmluvu o pôžičke č. 2327612 v
znení Dodatkov č. 1 až 4. (ďalej len „Zmluva"). V zmysle článku II. ods. 1 Zmluvy Investor poskytol Dlžníkovi
pôžičku vo výške 17,50 €. V zmysle článku III. ods. 1 Zmluvy bola dohodnutá konečná splatnosť pôžičky na deň
17.12.2017. Napriek tomu Dlžník neuspokojil pohľadávku Investora zo Zmluvy. Dôkaz: Zmluva o pôžičke č.
2327611 v znení Dodatkov č. 1 až 4. Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 20.03.2018 postúpil Investor na
postupníka - spoločnosť PORT one s.r.o., so sídlom Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 980 939 (ďalej
len „PORT one s.r.o.") pohľadávku pôvodného veriteľa zo Zmluvy voči Dlžníkovi. Dôkaz: Zmluva o postúpení
pohľadávky zo dňa 20.03.2018, Plnomocenstvo. Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 26.03.2018 postúpila
spoločnosť PORT one s.r.o. na postupníka - spoločnosť Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO:
48 191 515 pohľadávku pôvodného veriteľa zo Zmluvy voči Dlžníkovi. Dôkaz: Zmluva o postúpení pohľadávok zo
dňa 26.03.2018.
Poradie: iná pohľadávka
V Bratislave, dňa 20.11.2018
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K090024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/403/2018_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/403/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania 8OdK/403/2018, zo dňa 05.11.2018, v právnej veci
dlžníka – Ing. Ivan Németh, narodený 14.06.1958, trvale bytom Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka – Ing. Ivan Németh, narodený 14.06.1958, trvale bytom Lipová 61, 900
42 Dunajská Lužná, bol - Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, ustanovený za správcu
konkurznej podstaty úpadcu. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov s použitím § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj § 21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 8OdK/403/2018_S1314 možno nahliadnuť v sídle kancelárie
správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok, vždy v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky. Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
02/43330261, email: office@zvarapartners.eu.
V Bratislave dňa 20.11.2018
Mgr. Peter Zvara, správca

K090025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/403/2018_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/403/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania 8OdK/403/2018 zo dňa 05.11.2018, zverejneného v OV
č. 221/2018, dňa 16.11.2018, v právnej veci dlžníka: Ing. Ivan Németh, narodený 14.06.1958, trvale bytom
Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - Ing. Ivan Németh,
narodený 14.06.1958, trvale bytom Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná, bol - Mgr. Peter Zvara, so sídlom
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej
len „ZKR") správca konkurznej podstaty zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 179212838/0900, IBAN:
SK97 0900 0000 0001 7921 2838, SWIFT: GIBASKBX.

Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) 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.
V Bratislave dňa 20.11.2018
Mgr. Peter Zvara, správca

K090026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 688/62, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/337/2018 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/337/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Por. Pohľadávka/charakteristika
Výška istiny Súpisová
Dôvod zapísania Deň
zapísania
č.
v EUR
hodnota v EUR do súpisu
do súpisu
1.
Právny dôvod: preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu 500,00 Eur 500,00 Eur
§167h ods. 1 ZKR 20.11.2018
ako pohľadávka voči Okresnému súdu Bratislava I.

Správca konkurznej podstaty Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, týmto
ako správca dlžníka: Alexander Malík, nar. 30.01.1978, trvale bytom: Trnavská 62, Bernolákovo 900 27, (ďalej
ako ,,dlžník“), v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“)
v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa
§166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty a následne speňažiť.

Ing. Vladimír Budiač, správca
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K090027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/403/2018_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/403/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva pre veriteľov s trvalým pobytom | registrovaným sídlom v inom členskom štáte EÚ
Call for creditors residing | with registered office in another member state of EU
V súlade s nariadením Rady (ES)č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Ing. Ivan Németh,
narodený 14.06.1958, trvale bytom Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „úpadca"), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 8OdK/403/2018 zo dňa 05.11.2018, zverejnené v OV č. 221/2018,
dňa 16.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May 2000, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt: Ing. Ivan Németh, born 14.06.1958, residence Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná, Slovak
Republic (hereinafter only "the Bankrupt "), our duty is to inform that with the decision of the District Court
Bratislava I, case No: 8OdK/403/2018, dated on 5 of November 2018, published in business journal No. 221/2018
dated 16-th of November 2018, bankruptcy was declared on the Bankrupts property.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA") applies:
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 167a sec. 3 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR) veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR)
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2,
811 06 Bratislava, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person which is
authorized for submission of electronic filling.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167 l
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum ( 167 l sec. 3 BRA).
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. (§ 167 l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured ( 167 l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a Pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature ( 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/ormulare/Stranky/Konkurzarestrukturalizacia.asp
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/ormulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right ( 29 sec. 2 BRA).
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 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends ( 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment ( 29sec. 4 BRA).
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 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care ( 29 sec. 5 BRA).
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 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy ( 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal ( 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave dňa 20.11.2018 | In Bratislava, on 20 of November 2018
Mgr. Peter Zvara, správca | bankruptcy trustee

K090028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOVAM AK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 829 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2018 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2018
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8K/45/2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/45/2018 zo dňa 17.09.2018, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 193/2018 zo dňa 05.10.2018, značka záznamu K074957, Okresný súd Bratislava I
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: BIOVAM AK, s.r.o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 35 829 834 a
ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S
1633.
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu BIOVAM AK, s.r.o., Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, IČO: 35 829 834
(ďalej len „úpadca“), týmto v zmysle § 34 ods. 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 08.01.2019 so začiatkom o 13.00 hod (prezentácia veriteľov sa uskutoční
od 12:50 hod) v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, 2. poschodie.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") v spojení s § 37 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Iné
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť
na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

Bratislava, 20.11.2018
JUDr. Peter Vrábel, správca

K090029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrba Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuklovská 495 / 7, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku

6

iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy september 2017,
až november 2018

Súpisová
Právny dôvod
hodnota
zapísania
EUR

136,17

zrážka zo mzdy september 2017, až
november 2018

Dôvod
zapísania majetku
do súpisu,
deň zapísania
Dôvod: § 67 ods. 1
písm. b)
Deň zapísania:
20.11.2018
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K090030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2017 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu TERRA REAL s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17
Košice, IČO 46 520 741 (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti podniku úpadcu. Speňažovaná časť podniku úpadcu je tvorená technicko – priemyselným
areálom v Rimavskej Sobote (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3800, k.ú. Rimavská Sobota), nesplatenými
peňažnými záväzkami, ktoré súvisia s prevádzanou časťou podniku a vznikli po vyhlásení konkurzu,
a záväzkovými vzťahmi, ktoré uzatvorením zmluvy o predaji časti podniku nezanikajú a vznikli po vyhlásení
konkurzu. Podmienky ponukového konania je možné získať na adrese Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda po
zaplatení účastníckeho poplatku 200,- € v prospech účtu vedeného v OTP Banke Slovensko, a.s., IBAN SK26
5200 0000 0000 1478 9081. Ponuky je potrebné podať na adrese JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská
Streda najneskôr do 20 kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr
do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty. Pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja,
tak za posledný deň lehoty sa považuje najbližší pracovný deň.
V Dunajskej Strede dňa 19.11.2018
JUDr. Peter Kubik, správca

K090031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Ižof
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 916/16, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1979
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28Odk/47/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28Odk/47/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka
Jozef Ižof, nar.: 26.07.1979, trvale bytom Horná 916/16, 927 01 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom
Jozef Ižof, IČO: 41 167 686, s miestom podnikania Horná 916/16, 927 01 Šaľa, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 23.03.2016 týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/47/2017, že v
súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou
správcovi dňa 19.11.2018, t.j. po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: Zinc Euro, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 918 551
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1.254,98 EUR

V Trnave, dňa 20.11.2018

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K090032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Kovár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 6648/44, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-400-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/139/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Viliam Kovár

K090033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pálinkáš Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 822, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/33/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/33/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Zoltán Pálinkáš, nar. 12. 7. 1974, bytom Hlavná 822, 92585 Neded, (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zo súpisu majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 116/2018 zo dňa 18.06.2018 (K042615) vylučuje nižšie uvedené
súpisné zložky majetku:
Číslo
Počet
Popis
Výrobné číslo
položky
ks
Motorové vozidlo zn.
ŠKODA
FELICIA

Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky
číslo
výroby opotrebovanosti podiel dlžníka
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CLASSIC
1
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TMBEHH613W0795231 SA973BA

1998

nepojazdné

1/1 BSM

150 €

WVWZZZ6KZXR553086 SA566CV

1999

Primerané k veku 1/1 BSM

700 €

Deň vylúčenia zo súpisu: 05.11.2018
Dôvod vylúčenia zo súpisu : Speňažovaný majetok podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR prestal podliehať konkurzu
z toho dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, pretože na zverejnené ponuky
nereagoval žiaden záujemca a tiež z dôvodu, že o speňažený majetok neprejavil záujem žiaden z prihlásených
veriteľov.
LawService Recovery, k.s., správca

K090034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žáková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Bottu 2744 / 6, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1976
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/182/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/182/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Lucia Žáková, nar. 07.03.1976, trvale
bytom Ulica Jána Bottu 2744/6, 917 01 Trnava, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 01.05.2018,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 06.11.2018 dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lucia Žáková, nar. 07.03.1976,
trvale bytom Ulica Jána Bottu 2744/6, 917 01 Trnava zrušuje.

V Trnave, dňa 20.11.2018
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K090035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Ozdin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradište pod Vrátnom 252, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/170/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/170/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 23.11.2018

36OdK/170/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Vladimír Ozdin, dátum narodenia: 03.02.1987, trvale bytom: trvale
bytom: Hradište pod Vrátnom 252, 906 12 Hradište pod Vrátnom, korešpondenčná adresa: ul. Dušana Jurkoviča
418/25, 906 13 Brezová pod Bradlom v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok
boli zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Celková prihlásená suma (v EUR)
388,61 EUR
539,36 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
4
5

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K090036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AS Providing, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľové 410, 922 01 Veľké Orvište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 122 454
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2018 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu AS Providing, s. r. o., so sídlom Topoľové 410, 922 01 Veľké Orvište, IČO:
44 122 454, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do
15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 033/ 55 11 093.

K090037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koválov 40, 906 03 Koválov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1945
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-435-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/178/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Vladimír Brňák

K090038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Káčerová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihotská (t.č. Podzámska 25, 92001 Hlohovec) 2416/15, 920 01
Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/228/2018 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/228/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 25OdK/228//2018 zo dňa 07.11.2018 (zverejnenie v OV č. 219/2018
dňa 14.11.2018) bol na majetok dlžníka Ivana Káčerová, nar. 11.06.1986, bytom Sihotská 2416/15, 920 01
Hlohovec vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera Nováková,
so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.

JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie,
č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na :
novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854.

V Galante, dňa 19.11.2018
JUDr. Viera Nováková, správca

K090039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Káčerová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sihotská (t.č. Podzámska 25, 92001 Hlohovec) 2416/15, 920 01
Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/228/2018 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/228/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka: Ivana
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Káčerová, nar. 11.06.1986, bytom Sihotská 2416/15, 920 01 Hlohovec s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov, a to na účet vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.., č. ú.
IBAN: SK7311110000001152488003 BIC: UNCRSKBX s doplňujúcou poznámkou : Ivana Káčerová, kaucia
popretia pohľadávky: 25OdK/228/2018.

V Galante, dňa 19.11.2018
JUDr. Viera Nováková, správca

K090040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ňárad 226, 930 06 Ňárad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-410-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/157/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Ladislav Varga

K090041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Polakovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Janíky 199, 930 39 Horné Janíky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-383-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/131/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Filip Polakovič

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K090042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVGIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrov 452, 922 01 Ostrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 659 150
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/7/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/7/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: STAVGIT, s.r.o., IČO: 45 659 150, so sídlom 922 01 Ostrov 452 podľa §
85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00
do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na adrese:
ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 19.11.2018, JUDr. Peter Ondreička, správca

K090043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAMPA SK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkov 166 / 0, 906 04 Častkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 023
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2018
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

I. JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu KAMPA SK, a.s., Častkov 166, IČO
36 267 023, sp.zn. 25K/11/2018 S 1223 týmto oznamujem, že došlo k preradeniu nasledovných súpisových
zložiek majetku:
Súpisová
[EUR]

Názov

hodnota

pozemok registra "C" parcelné číslo 1537/8, výmera 31m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV 1309, k.ú.
558,Častkov, obec Častkov, Sr
pozemok registra "C" parcelné číslo 1538/2, výmera 1070m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV 1309,
19.260,k.ú. Častkov, obec Častkov, Sr
pozemok registra "C" parcelné číslo 1538/3, výmera 551m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV
9.918,1309,k.ú. Častkov, obec Častkov, Sr
pozemok registra "C" parcelné číslo 1538/4, výmera 1281m2, druh pozemku ostatné plochy, LV 1309, k.ú. Častkov,
23.058,obec Častkov, Sr
pozemok registra "C" parcelné číslo 1538/5, výmera 83m2, druh pozemku ostatné plochy, LV 1309, k.ú. Častkov,
1.494,obec Častkov, Sr
pozemok registra "C" parcelné číslo 1538/6, výmera 59m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV 1309, k.ú.
1.062,Častkov, obec Častkov, Sr
pozemok registra "C" parcelné číslo 1538/8, výmera 502m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV 1309,
9.036,k.ú. Častkov, obec Častkov, Sr
penzión, súpisné číslo 166, na pozemku registra "C" parcelné číslo 1538/3, LV 1309, k.ú. Častkov, obec Častkov, Sr 500.000,hala pre tenisové kurty, súpisné číslo 235, na pozemku registra "C" parcelné číslo 1538/6, LV 1309, k.ú. Častkov,
35.000,obec Častkov, Sr
šatne, súpisné číslo 236, na pozemku registra "C" parcelné číslo 1537/8, LV 1309, k.ú. Častkov, obec Častkov, Sr
35.000,-

zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sr- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo zabezpečenej pohľadávky
pohľadávok
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Konkurzy a reštrukturalizácie

podľa zoznamu zabezpečená
suma
2 825,85 €
2 078,08 €
5 146,94 €
17,20 €
22,10 €
866,93 €
830,02 €
893,65 €
933,87 €
952,61 €
916,45 €
1 012,66 €
2 096,73 €
1 001,77 €
869,25 €
878,79 €
825,71 €
104,91 €
92,77 €
91,66 €
98,36 €
738,71 €
625,73 €
1 448,17 €
655,28 €
716,85 €
1 627,11 €
626,75 €
729,15 €
690,07 €
789,48 €
651,74 €
660,85 €
960,00 €
710,07 €
743,37 €
638,41 €
638,47 €
701,47 €
699,57 €
744,27 €
825,62 €
844,24 €
960,00 €
935,26 €
872,53 €
928,96 €
949,80 €
3 524,21 €
935,60 €
1 026,03 €
498,00 €
536,10 €
601,00 €
520,10 €
560,30 €
571,50 €
3 088,10 €

poradie
práva
4
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záložného právny dôvod zriadenia záložného
práva
rozhodnutie zo dňa 27.03.2013

4
4
4
4
5
6

rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa

27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
03.06.2013
29.07.2013

7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
19
19
19
19
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25

rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa
rozhodnutie zo dňa

26.08.2013
19.09.2013
16.10.2013
26.11.2013
15.01.2014
17.02.2014
29.01.2014
18.03.2014
24.04.2014
19.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
19.05.2014
09.06.2014
13.05.2016
13.05.2016
13.05.2016
13.05.2016
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
05.10.2016
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
30.05.2017
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
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230
231
232

607,50 €
1 603,10 €
549,80 €

25
25
25

Deň vydania: 23.11.2018
rozhodnutie zo dňa 16.04.2018
rozhodnutie zo dňa 16.04.2018
rozhodnutie zo dňa 16.04.2018

II. JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu KAMPA SK, a.s., Častkov 166, IČO
36 267 023, sp.zn. 25K/11/2018 S 1223 týmto oznamujem, že došlo k preradeniu nasledovných súpisových
zložiek majetku:
Názov
Avia, modrá, EČ SE710AT, VIN TNAA31NK011406

Súpisová hodnota [EUR]
500,-

zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sr- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava:
číslo zabezpečenej pohľadávky
pohľadávok
233

podľa zoznamu zabezpečená
suma
6686,31 €

poradie
práva
1

záložného právny dôvod zriadenia záložného
práva
rozhodnutie zo dňa 20.09.2016

V Dunajskej Strede dňa 20.11.2018
JUDr. Peter Kubik, správca

K090044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Lipovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Trnava, Trhová 189/30, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/189/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/189/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 17.09.2018, sp. zn.: 36OdK/189/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Eva Lipovská, nar. 31.01.1963, trvale bytom 917 01 Trnava, štátna občianka SR(ďalej len
„Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Gallová, správca, so sídlom: Hlavná 45,
931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2018 zo dňa 25.09.2018 (ďalej len „Uznesenie“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne, dňa 20.11.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K090045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bilická 1175/23, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/155/2018 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/155/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Druhé, Predmet: Úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu obchodnej
spoločnosti METALGARANT, s.r.o., so sídlom: Diakovská 9, 927 00 Šaľa, IČO: 31 420 010, registrácia: Okresný
súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 16050/T. Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu
speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených
obálkach s nápisom „Miroslav Brath – KONKURZ – Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie
ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať
vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny,
identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien
aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné
meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo
živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom
rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od
skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového
konania písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Zmluvy o prevode obchodného podielu k Predmetu speňaženia je
podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa §
167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového
konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným
prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa
§ 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

109

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese
renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky
podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa 20.11.2018

K090046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Fabišiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 382, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/146/2018 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/146/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Tretie, Predmet: Úpadca je vlastníkom osobného motorového vozidla Toyota Corola
150, rok výroby 1995, VIN: JT154EEA1002214000. Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu
Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v
zalepených obálkach s nápisom „Eva Fabišiková – KONKURZ – Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa
predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka
musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej
kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno,
priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby,
podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu
právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok
uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok.
Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej
zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného
ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej
zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od
skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená
bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje
svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa
vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia
platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom
na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné
ponuky podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa
20.11.2018
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K090047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Fabišiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 382, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/146/2018 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/146/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Tretie, Predmet: Úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu obchodnej
spoločnosti ET - plast s. r. o., so sídlom: 925 71 Trnovec nad Váhom 382, IČO: 45 710 422, registrácia: Okresný
súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26166/T. Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu
speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených
obálkach s nápisom „Eva Fabišiková – KONKURZ – Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie
ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať
vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny,
identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien
aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné
meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo
živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom
rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od
skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového
konania písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Zmluvy o prevode obchodného podielu k Predmetu speňaženia je
podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa §
167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového
konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným
prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa
§ 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese
renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky
podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa 20.11.2018

K090048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kollárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Doba 925/17, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/173/2018 S1226
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
25OdK/173/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V rámci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Roman Kollárik, nar. 08.09.1982, bytom Nová Doba 925/17,
92401 Galanta, bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 167l ods. 3 ZKR) doručená súhrnná
prihláška pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 35 937 874, so sídlom Panónska cesta
2, 851 04 Bratislava. Predmetné pohľadávky boli dňa 05.11.2018 zapísané do zoznamu pohľadávok takto:
pohľadávka č. 1 vo výške 528,55 Eur pod č. zápisu 1/V/001; pohľadávka č. 2 vo výške 594,78 Eur pod č. zápisu
1/V/002; pohľadávka č. 3 vo výške 454,02 Eur pod č. zápisu 1/V/003; pohľadávka č. 4 vo výške 118,80 Eur pod č.
zápisu 1/V/004; pohľadávka č. 5 vo výške 200,32 Eur pod č. zápisu 1/V/005; pohľadávka č. 6 vo výške 183,43
Eur pod č. zápisu 1/V/006; pohľadávka č. 7 vo výške 98,48 Eur pod č. zápisu 1/V/007; pohľadávka č. 8 vo výške
0,03 Eur pod č. zápisu 1/V/008.

K090049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radislava Piknová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1125/5, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2017 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Trnava uznesením č.k. 28K/3/2017-85 zo dňa 15.05.2017 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Radislava Piknová, nar. 24.08.1971, Legionárska č. 1125/5, 926 01 Sereď.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2018 dňa 08.06.2018.
1/ Majetok „Dlžníka“ získaný počas konkurzu tvorí:
1.1. zostatok na účte Dlžníka: 1700,- €;
1.2. nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu: 355,19 €.
S p o l u : 2055,19 €
2/ Z peňažnej hotovosti – majetku „Úpadcu“, sa uspokojujú:
Pohľadávky proti podstate:
2.1. suma 796,66 € s DPH - ako odmena správcu priznaná uznesením Okresného súdu
Trnava, sp.zn. 28K/3/2017-134 zo dňa 03.11.2017 za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.2. suma 24,66 € - t.j. odmena správcu z majetku úpadcu (1% z majetku) s DPH - § 20/2 vyhl.č. 665/2005,
2.3. suma 4,11 € - súdny poplatok z majetku;
2.4. suma 48,05 € z toho: 3,05€ - poštovné a 45,- € - bankové poplatky k 15.11.2018.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 873,48 € sa uspokojujú podľa § 87 ods. 2 zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
3/ K výplate nezabezpečeným veriteľom zostáva suma 1.181,71 € (majetok 2.055,19 € - 821,32 € - správca 52,16 € - ďalšie pohľadávky proti podstate).
Suma 1.181,71 € bude veriteľom vyplatená nasledovne:

p. VERITEĽ
PRIHLÁSENÁ
č.
POHĽADÁVKA
1. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, POBOČKA ZAHRA-NIČNEJ BANKY,
Bratislava
IČO:47258713
2039,42€
2. Consumer Finance Holding, a.s. Kežmarok, IČO: 35923130
5049,82€
3. OTP Banka Slovensko, a.s.
Bratislava, IČO: 31318916
12345,91€
4. Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IČO: 00151653
291,50€
5. VÚB, a.s. Bratislava
IČO: 31320155
1038,16€

% USPOKOJENIA SUMA
K VYPLATE

9,82

116,04€

24,32

287,39€

59,46

702,65€

1,40

16,54€

5,00

59,09€

Poučenie:
V súlade s ust. § 101/1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) týmto zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty a súčasne určujem 30 dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v obchodnom vestníku.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K090050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Podoláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.Svobodu 977/48, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/75/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/75/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam- Oprava
V Obchodnom vestníku č.162/2018 zo dňa 22.8.2018 pod konkurzným konaním úpadcu Gabriela Podoláková nar.
1.1.1976, trvale bytom Gen. Svodobud 977/48, Partizánske č.k. 22OdK/75/2018 bol omylom zverejnený súpis
majetku druhý krát.
V konkurznom konaní úpadcu Gabriela Podoláková nar. 1.1.1976, trvale bytom Gen. Svobodu 977/48,
Partizánske č.k. 22OdK/75/2018 je platný len jeden súpis majetku, tento majetok je zverejnený v
Obchodnom vestníku č.140/2018 zo dňa 23.7.2018.

K090051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 382, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/316/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/316/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín, správca majetku dlžníka
Marián Panák, nar. 01.07.1975, 913 33 Horná Súča 382, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: DRUHÉ
Predmet: Nehnuteľný majetok, súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená vo vydaní Obchodného vestníku č.
199/2018 zo dňa 15.10 2018

1. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 5612,
okres Trenčín, obec: Horná Súča, katastrálne územie : Horná Súča
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/5
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 14588
výmera 1903 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Celková suma: 140,80 Mena: Euro Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname
€
majetku

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom
konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet
právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky
pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo bankového účtu: IBAN: SK 29 1111 0000 0014 0935 1003
VS: 223162018
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo Panák“.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese advokat@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné a nehnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o
takýto súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Danica Birošová, správca
NAŠE DATABÁZY

K090052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Solovicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/127/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/127/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 1.12.2017 č. 229/2017.
Zverejnené prihlásené pohľadávky boli prihlásené v základnej prihlasovacej lehote.

K090053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Korienek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/255/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Ján Korienek, nar.: 25.10.1951, trvale bytom: Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová, Slovenská
republika na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.:
38OdK/255/2018 zo dňa 31.07.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 150/2018 dňa 06.08.2018,
s účinkami zverejnenia ku dňu 07.08.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka doplnený do
súpisu všeobecnej podstaty publikovanom v OV č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018 v stave tak ako „stoja a ležia“,
konkrétne speňaženie súpisovej zložky pod por. č. 53.
1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:
1. Predmet predaja:
Hnuteľná vec
NÁKLADNÝ PRÍVES: 53.
značka: PONGRATZ
typ/varianta: LPA/206/U/H
VIN: U5GV040067131430
EČV: TN409YF

farba: šedá
druh karosérie: DC valníková
rozmery: 3100mmx1550mmx850mm
rok výroby: 18.05.2007

prípustná hmotnosť: 400 kg
stav: používaný
miesto: Slnečná 1355/43, Nemšová
súpisová hodnota: 150 Eur

2. Hnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje v ponukovom konaní.
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/255/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Korienek.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
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záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia hnuteľnej veci, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať majeto, určí správca za
víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
14. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie
tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
15. Hnuteľný majetok je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný
chrániť ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania
jeho hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.

V Trenčíne, dňa 20.11.2018

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Ján Korienek

K090054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľ 89, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 975 256
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/57/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/57/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote v súlade s
§ 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
1. KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, IČO
24 785 199, Prihlásená suma - 2 057,42 Eur, Zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 7K/1
2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36 644 030,
Prihlásená suma – 1 303,78 €, Zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 8S/1-16,
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35 815 256, Prihlásená suma:
7994,50 €, Zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 9S/1
JUDr. Karol Porubčin - správca

K090055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tipanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 5/A, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Anna Tipanová, nar.: 29.01.1982, trvale bytom: Kasárenská 1725/5
A, 911 01 Trenčín, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Mierové
námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: tn@bric.sk, alebo telefonicky:
+421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tipanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 5/A, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Anna Tipanová, nar.: 29.01.1982, trvale bytom: Kasárenská 1725/5 A, 911
01 Trenčín, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
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.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tipanová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 5/A, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Anna Tipanová, nar.: 29.01.1982, trvale bytom: Kasárenská 1725/5 A, 911 01 Trenčín, oznamujeme,
že Okresný súd Trenčín, uznesením spis. zn. 40OdK/438/2018 zo dňa 05.11.2018 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 216/2018 K085681 zo dňa 09.11.2018 vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu:
S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Anna Tipanová, born 29.01.1982, res. Kasárenská 1725/5 A, 911 01 Trenčín, our duty
is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Trenčín, No. 40OdK/438/2018
dated on the 05.11.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No. 216/2018 K085681 from
09.11.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company Bankruptcy and
recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K090058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 340 332
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2012 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/10/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze so sídlom
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO: 36 340 332, sp. zn. konania: 29K/10/2012, v súlade so schváleným
záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 07.06.2018 vyhlasuje 8. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát (všeobecná podstata) – peňažná pohľadávka, súpisová
zložka majetku poradové číslo 6.
Predmetom speňažovania je nasledovný majetok:
6. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
celková
suma:
2.919.335,77
EUR
mena: EURO
s 9% ročným úrokom z omeškania od 20.06.2012 do zaplatenia
právny dôvod vzniku:
Zmluva o pôžičke zo dňa 02.01.2009, doplnená Dodatkom číslo 1 zo dňa 01.04.2009
Zmluva o pôžičke zo dňa 01.04.2009
Zmluva o pôžička zo dňa 02.01.2010
Právo bolo priznané aj Rozsudkom v mene Slovenskej republiky pre zmeškanie č.k. 9Cb/119/2014-29 zo dňa 06.03.2015 vydaným Okresným
súdom Nové Mesto nad Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2015 a vykonateľnosť dňa 08.05.2015 a Uznesením
9Cb/119/2014-40 zo dňa 09.09.2015, ktorým Okresný súd Nové mesto nad Váhom opravil záhlavie Rozsudku v mene Slovenskej republiky
pre zmeškanie č.k. 9Cb/119/2014-29 zo dňa 06.03.2015 (opravené IČO odporu Cityfarma Slovakia, a.s.), pričom ostatné časti zostali
nezmenené. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2015 a vykonateľnosť dňa 11.12.2015.
( Na pohľadávku bolo zriadené záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 23.11.2011, registrované v NCRzp:
22272/2011 dňa 21.12.2011 v prospech záložného veriteľa Corat Holdings Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Torola.
Britisch Virgin Islands. Záložný veriteľ v konkurze svoju pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne a včas neuplatnil v základnej
prihlasovacej lehote, a preto v zmysle § 28 ods. 4 ZKR toto zabezpečovacie právo zaniklo.)
dlžník (meno, priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, deň nar. alebo IČO): Cityfarma Slovakia, a.s., M.R.Štefánika 1, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814
deň
zapísania: dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
deň vylúčenia:
dôvod vylúčenia:
06.06.2017
opis zabezpečovacieho práva:
opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
č. zápisu v zozname pohľadávok:
veriteľ zabezpeč. pohľadávky:

Všeobecné podmienky ponukového konania pre predaj majetku
I. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk
1. Na vyžiadanie záujemca obdrží súpis majetku spoločne so súpisovou hodnotou, návrh zmluvy o postúpení
pohľadávky a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená záloha na kúpnu cenu a kúpna cena. V prípade záujmu je
možné poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku.
Mailová adresa správcu: roderova@onlinespravca.sk
2. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom
vestníku na adresu sídla správcu, Piaristická 44, Trenčín s poznámkou k rukám správcu. Súťažné ponuky je
možné predkladať najneskôr do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť
nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania zverejnený v Obchodnom
vestníku. Za predpokladu, že posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny sviatok ),
za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
3. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
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4. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „ Konkurz 29K/10/2012, úpadca
GRAND PHARMA, s.r.o. v konkurze – NEOTVÁRAŤ! “. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
5. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť.
II. Obsah ponuky
1. Označenie záujemcu - V prípade fyzických osôb – nepodnikateľov : meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a ako prílohu ponuky:
a/ fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
V prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ
DPH, bydlisko, miesto podnikania, a ako prílohu ponuky:
a/ fotokópia živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania ponuky
b/ fotokópia registrácie DIČ, IČ DPH
V prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, a ako prílohu ponuky:
a) fotokópia výpisu z Obchodného registra záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania ponuky
b) fotokópia registrácie DIČ, IČ DPH
2. Označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na
predaj.
3. Návrh kúpnej ceny
4. Doklad o poukázaní zálohy na kúpnu cenu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny majetku, o ktorý má
záujemca záujem v prospech účtu:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0030 4464 3853.
5. Doklad preukazujúci finančné krytie na úhradu zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o pôžičke,
príp. iný osvedčujúci doklad).
6. Číslo účtu záujemcu kam mu bude v prípade neúspechu jeho ponuky vrátená finančná zábezpeka, alebo
spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní
neúspešný.
7. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.
8. Súhlas so znením zmluvy o postúpení pohľadávky.
9. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade so
zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípade predloženia
ponuky fyzickou osobou.
III. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky v termíne do 7 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v sídle kancelárie
správcu a vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý predloží veriteľskému výboru.
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2. Víťazom 8. kola ponukového konania sa stane účastník, ktorý predloží najvyššiu ponuku pri splnení podmienok
verejného ponukového konania. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní správcom na zvýšenie
ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej lehote ponúkne vyššiu cenu. Víťaza
následne schvaľuje príslušný orgán ( veriteľský výbor ).
3. Správca je oprávnený neprimerane nízku ponuku odmietnuť. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy o postúpení
pohľadávky z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na
uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
konania
4. Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom,
ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky na kúpnu cenu najneskôr do 20 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K090059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Kancko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 106/35, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/357/2018S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/357/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ:
LEGAL HELP INT., Rybné námestie 1, Bratislava – Staré Mesto, IČO 51 400 847
Prihlásená suma celkom: 152,47,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 4-LHI-1
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K090060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabian Ľubomír "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1955
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/288/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/288/2018
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22OdK/288/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Ing. Ľubomír Fabian, „v konkurze“, nar. 22.10.1955, trvale bytom 971 01 Prievidza oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 09.11.2018 doručená do kancelárie
správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831, s por. č. 1, s celkovou sumou 1.315,34 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K090061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Petic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedožery- Brezany 1, 972 12 Nedožery- Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/471/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38 OdK/471/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje veriteľom, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou počas úradných hodín v pondelok až piatok od 8.30 12.00 hod. a od 13.00 - 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na
adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č.: 038/ 760 3267, e-mail: sekretariat@vanko.sk

K090062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Petic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedožery- Brezany 1, 972 12 Nedožery- Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/471/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38 OdK/471/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZKR správca zverejňuje, že kauciu pri popieraní pohľadávky je
možné uhradiť na účet účet správcu v Slovenskej sporiteľni a..s., IBAN: SK05 0900 0000 0002 6142 9948.
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K090063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 402, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 277 056
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o., so sídlom Vážska 402, 018 63
Ladce, IČO: 46 277 056, v konkurze, č. k. 38K/7/2017, č. spr. sp. č. 38K/7/2017 S628, vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, predmetom ktorého je hnuteľná vec osobné
motorové vozidlo zn. BMW, rad 1, kategória M1, VIN: WBA1C71020J041269, evidenčné číslo IL334BX, rok
výroby 2012, zdvihový objem 1995 cm3, výkon motora 85 KW, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom Obchodnom vestníku č. 138/2018 dňa 19.07.2018 pod položkou K051822 v konkurznom konaní
vedeného na majetok úpadcu na Okresnom súde v Trenčíne pod č. k. 38K/7/2017. Minimálna cena predmetu
ponukového konania v tomto kole je vo výške 10.000 €. Záujemca predloží svoju ponuku do ponukového
konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Róbert Fatura, správca, sídlo kancelárie Centrum
18/23, 017 01 Považská Bystrica, do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. S
podmienkami predaja sa záujemca môže oboznámiť na základe informačného memoranda v kancelárii správcu
na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica alebo telefonicky na tel. číslach: 042/4260565, 0918 344
729 odo dňa publikácie tohto oznamu v obchodnom vestníku.

K090064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 469, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/437/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/437/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Soňa Toráčová, nar. 18.01.1987, trvale bytom 916 22 Podolie 469, SR
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od
8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca
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K090065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 469, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/437/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/437/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Soňa Toráčová, nar. 18.01.1987, trvale bytom 916 22 Podolie 469,
Slovensko, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení ,
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v UniCredit bank a. s., číslo účtu:
1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935 1003., VS: 384372018. 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.

JUDr. Danica Birošová – správca

K090066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 469, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/437/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/437/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
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Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
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Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Soňa Toráčová, nar. 18.01.1987, trvale bytom 916 22 Podolie 469, Slovenská republika, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38OdK/437/2018 zo dňa 29.10. 2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38OdK/437/2018 dated on 29th of oktober 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor –Soňa Toráčová, date of birth 18.01.1987, domicile 916 22 Podolie 469, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2018. Dňom 07. 11.
2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 06th of november 2018. Bankruptcy was
declared on 07th of november 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
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zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
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 ZKR). 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 ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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 (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
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which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
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 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. 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 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Bírošová, správca

K090067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Fašianková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 309, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/88/2017 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/88/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej len
„Správca“/, správca dlžníka Katarína Fašianková nar. 10.4.1962 trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 309
/ďalej aj ako „dlžník“/ v právnej veci vyhláseného konkurzu uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp.zn.
22OdK/88/2017 zo dňa 17.8.2017 oznamuje, že vylučuje
Položka súpisu: 1
Popis hnuteľnej veci: tlačítkový mobilný telefón, typ. NOKIA 105 RM-908
Rok nadobudnutia: 2010
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 15 EUR

Položka súpisu: 2
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Popis hnuteľnej veci: televízor bez diaľkového ovládača typ: PHILIPS flat 42 pf 5421-10
Rok výroby : 2010
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota 20 EUR
Zo súpisu majetku všeobecnej podstaty, nakoľko sa uvedené súpisové zložky majetku nepodarilo speňažiť ani
v 3. kole ponukového konania. Podľa § 167 p/ ods.2 ZKR uvedené súpisové zložky majetku prestali podliehať
konkurzu.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K090068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Matejík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Kočkovce 0, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/451/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/451/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Miroslav Matejík, nar. 18.8.1975, trvale bytom 020 01 Dolné Kočkovce,
SR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od
8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca

K090069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Matejík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Kočkovce 0, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/451/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/451/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Miroslav Matejík , nar. 18.08.1975, trvale bytom 020 01 Dolné
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Kočkovce, Slovensko, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v UniCredit bank a. s., číslo účtu:
1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935 1003., VS: 224512018. 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.

JUDr. Danica Birošová – správca

K090070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Matejík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Kočkovce 0, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/451/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/451/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
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Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Miroslav Matejík, nar. 18.08.1975, trvale bytom 020 01 Dolné Kočkovce, Slovenská republika, Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 22OdK/451/2018 zo dňa 02.11.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 22OdK/451/2018 dated on 02th of november 2018 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor –Miroslav Matejík, date of birth 18.08.1975, domicile 020 01 Dolné Kočkovce, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.11.2018. Dňom 10. 11.
2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 09th of november 2018. Bankruptcy was
declared on 10th of november 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
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 ZKR). 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 ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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 (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
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 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
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webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. 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 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Bírošová, správca

K090071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 874
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/9/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. v konkurze so sídlom
Odbojárov 6, 914 41 914 41 Nemšová, IČO: 36 730 874, sp. zn. konania: 29K/9/2012, v súlade so schváleným
záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 10.04.2018 vyhlasuje 11. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát (všeobecná podstata) – peňažná pohľadávka, súpisová
zložka majetku poradové číslo 2.
Predmetom speňažovania je nasledovný majetok:
poradové číslo :
označenie :
celková suma :
mena :
právny dôvod vzniku :

2.
peňažná pohľadávka
1 416 331,00
EUR
Poskytnutá pôžička spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , IČO:
35 836 814. Pohľadávka bola zistená na základe účtovnej evidencie a je dlhodobá. Stala sa splatnou vyhlásením
konkurzu.
Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , IČO: 35 836 814

dlžník :
súpisová
hodnota
majetku :
1 416 331,00 EUR
deň zápisu :
14.9.2012
aktuálna
súpisová 1.855.635,75 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 1.855.635,75 EUR od 15.06.2012 do
hodnota majetku:
zaplatenia
doplnenie právneho Poskytnuté pôžičky spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
dôvodu vzniku :
35 836 814 na základe:
Zmluvy o pôžičke zo dňa 01.04.2009
Zmluvy o pôžičke zo dňa 02.01.2010
Právo bolo priznané aj Rozsudkom v mene Slovenskej republiky č.k. 8Cb/116/2014-39, 36114204943, zo dňa
22.04.2015 vydaným Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom. Výroky I. a III. nadobudli právoplatnosť dňa
15.07.2015 a výrok II. dňa 29.06.2015. Rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť dňa 03.07.2015.
aktualizácia
súpisovej
zložky 31.05.2016
majetku:

Všeobecné podmienky ponukového konania pre predaj majetku
I. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk
1. Na vyžiadanie záujemca obdrží súpis majetku spoločne so súpisovou hodnotou, návrh zmluvy o postúpení
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pohľadávky a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená záloha na kúpnu cenu a kúpna cena. V prípade záujmu je
možné poskytnúť iné informácie o speňažovanom majetku.
Mailová adresa správcu: roderova@onlinespravca.sk
2. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom
vestníku na adresu sídla správcu, Piaristická 44, Trenčín s poznámkou k rukám správcu. Súťažné ponuky je
možné predkladať najneskôr do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Prvý deň 15 dňovej lehoty začína plynúť
nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného ponukového konania zverejnený v Obchodnom
vestníku. Za predpokladu, že posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného pokoja ( víkend, štátny sviatok ),
za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
3. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
4. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „ Konkurz 29K/9/2012, úpadca WISE
Corporate, s.r.o. v konkurze – NEOTVÁRAŤ! “. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na
rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
5. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť.
II. Obsah ponuky
1. Označenie záujemcu - V prípade fyzických osôb – nepodnikateľov : meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a ako prílohu ponuky:
a/ fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
V prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ
DPH, bydlisko, miesto podnikania, a ako prílohu ponuky:
a/ fotokópia živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania ponuky
b/ fotokópia registrácie DIČ, IČ DPH
V prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, a ako prílohu ponuky:
a) fotokópia výpisu z Obchodného registra záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania ponuky
b) fotokópia registrácie DIČ, IČ DPH
2. Označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na
predaj.
3. Návrh kúpnej ceny
4. Doklad o poukázaní zálohy na kúpnu cenu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny majetku, o ktorý má
záujemca záujem v prospech účtu:
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK56 1111 0010 7872 6017.
5. Doklad preukazujúci finančné krytie na úhradu zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o pôžičke,
príp. iný osvedčujúci doklad).
6. Číslo účtu záujemcu kam mu bude v prípade neúspechu jeho ponuky vrátená finančná zábezpeka, alebo
spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní
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neúspešný.
7. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.
8. Súhlas so znením zmluvy o postúpení pohľadávky.
9. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade so
zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípade predloženia
ponuky fyzickou osobou.
III. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky v termíne do 7 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v sídle kancelárie
správcu a vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý predloží veriteľskému výboru.
2. Víťazom 11. kola ponukového konania sa stane účastník, ktorý predloží najvyššiu ponuku pri splnení
podmienok verejného ponukového konania a po následnom schválení príslušným orgánom
( veriteľským
výborom ). Správca je oprávnený neprimerane nízku ponuku odmietnuť. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia
budú vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk.
3. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávky z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol
vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky v poradí
ďalšieho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
4. Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom,
ktorých súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 20 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky na kúpnu cenu najneskôr do 20 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K090072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Štipanitzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 161, 916 33 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/225/2018 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/225/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Anna Štipanitzová, nar. 31.12.1947, 916 33 Lúka
161, SR ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 38OdK/225/2018, konanie vedené pred Okresným súdom
Trenčín vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku
podstát ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve dlžníka.
Presná špecifikácia predmetu predaja: pozemky zapísané do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata )
pod súpisovou zložkou majetku č. 35, 37, 38, 39, 56. Súpis majetku zverejnený v Obchodnom vestníku číslo
180/2018 zo dňa 18.09.2018 a v Obchodnom vestníku č 204/2018 zo dňa 22.10.2018. Uvedený nehnuteľný
majetok sa predáva ako súbor nehnuteľností.
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V zmysle ustanovenia § 167n ods. 1) ZKR nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží
dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu. Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty
správca speňaží ako hnuteľnú vec.
Typ
P. súpisovej
č. položky
majetku

Druh
LV
pozemku

35. pozemok

orná pôda 211 576

4751

E

37. pozemok

orná pôda 862 607

2561

E

38. pozemok

orná pôda 865 2465

6840

E

39. pozemok

orná pôda 870 2688

3629

E

56. pozemok

orná pôda 1536 609

2043

E

Parcelné Výmera Parcela
Okres
číslo
v m2
registra
Nové
Mesto
n/V
Nové
Mesto
n/V
Nové
Mesto
n/V
Nové
Mesto
n/V
Nové
Mesto
n/V

Obec

Spolu
Názov
vlastnícky
Štát
k. ú.
podiel
úpadcu

Súpisová
hodnota majetku Deň
podľa zákona č. zápisu
582/2004 Z.z.

Lúka Lúka

SR 1/3

644,40

12.9.2018

Lúka Lúka

SR 40/144

289,46

12.9.2018

Lúka Lúka

SR 8/24

927,73

12.9.2018

Lúka Lúka

SR 40/80

738,32

12.9.2018

Lúka Lúka

SR 40/144

231,00

17.10.2018

Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Upozornenie: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, že
nadobudnutie súboru pozemkov č. 2 podlieha zákonnej úprave v zmysle zákona č. 140/2014 Z.z.
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. (bližšie informácie u správcu )
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci deň po
dni zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že
posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Anna Štipanitzová, Piaristická 44, 911
01 Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „ VPK súbor nehnuteľností Anna Štipanitzová - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
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podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
g. prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
h. prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
i. ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná oprávnenými osobami
j. súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
·
d.
e.
f.

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške ponúknutej kúpnej
ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti
záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX
VS: 382252018
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné
na telefónnom čísle ( +421 ) 32 651 3814, alebo prostredníctvom e-mailu: roderova@onlinespravca.sk. a to až
do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk
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Ing. Katarína Roderová, správca

K090073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č.Staničná 198, 95631 Krušovce) Východná 29 198, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1971
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/123/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/123/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k.s., správca dlžníka: Iveta Marianková, nar.: 07.04.1971, bytom: Východná 6689/29, 911 08 Trenčín
(ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K090074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medňanská 166 / 14A, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/351/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/351/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

žiaden majetok

K090075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medňanská 166 / 14A, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/351/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/351/2018
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40OdK/351/2018
Súpis oddelenej podstaty

žiaden majetok

K090076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Medžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medňanská 166 / 14A, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/351/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/351/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Medžo, nar. 20.08.1980, bytom Medňanská 166/14A, 020 61
Lednické Rovne, Slovenská republika, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu zo dňa 15.03.2018, čestného vyhlásenia dlžníka podaného ústne do zápisnice správcu
na osobnom stretnutí so správcom dňa 15.10.2018, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Medžo, nar. 20.08.1980, bytom Medňanská 166/14A, 020 61
Lednické Rovne, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Medžo, nar. 20.08.1980, bytom
Medňanská 166/14A, 020 61 Lednické Rovne, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
Zákona, vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.: 40OdK/351/2018, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 20.11.2018
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Medžo

K090077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Miklátková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová-Kľúcové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/290/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/290/2018-20
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Oľga Šabová, správca so sídlom kancelárie: Dolný Šianec č.1, 911 01 Trenčín, správca majetku dlžníka
Marta Miklátková, nar.16.11.1976, trvale bytom Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová-Kľúčové.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo položky Hodnota (EUR) Katastrálne územie

Č. listu vlastníctva

Číslo parcely Druh pozemku

Výmera (m2) Podiel

1.
2.
3.
4.

22,80 €
0,30 €
0,35 €
2,11 €

Horné Srnie
Horné Srnie
Horné Srnie
Horné Srnie

2570
5825
5826
5828

trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast

800
620
702
4298

1/1
1/58
1/58
1/58

5.

0,16 €

Horné Srnie

2556

2236/21
2239/21
2239/22
2236/46
2236/47
2236/45

trvalý trávnatý porast

338

1/58

vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie vyššie
uvedeného majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: PRVÉ
Predmet: Trvalé trávnaté porasty, konkrétne súpisová zložka č. 1 - 5 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty,
ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 223/2018 dňa 20.11.2018
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, do sídla kancelárie správcu
v lehote podľa tohto oznámenia, prípadne aj na e-mail: eit@orangemail.sk, v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť
(zaslať) tiež potvrdenie o úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu, zloženú na účet správcu. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby, alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK73 5600 0000 0073 3186 9001
VS: 401842018
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese eit@orangemail.sk, alebo na tel.č. 0905/224
505.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky.
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ing. Oľga Šabová, správca
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K090078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kuviková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2192/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/315/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/315/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zdenka Kuviková, rod. Toráčová, nar. 14.07.1959,
trvale bytom Trenčianska ulica 2192/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom sa končí.
Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Zdenka Kuviková, rod. Toráčová, nar. 14.07.1959, trvale bytom
Trenčianska ulica 2192/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zrušuje.

K090079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Nosterčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 114/31, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/188/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/188/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Zdenko Nosterčík, nar. 17.03.1957, trvale bytom Okružná 114/31, 972 26
Nitrianske Rudno dopĺňa súpis všeobecnej podsatty o položku č. 2: finančná hotovosť vo výške 20.755,73 € ako
výťažok zo speňaženia nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca
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K090080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Babiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenica 88, 018 17 Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/333/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/333/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:
- UNION Zdravotná poisťovňa a.s.
Karadžičova 10, 814 53Bratislava
IČO: 36 284 831
Prihlásená suma : 249,10 Eur
Prihlásená suma : 130,02 Eur
Prihlásená suma :

92,13 Eur

Prihlásená suma : 315,75 Eur

K090081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bujnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klíž 58, 958 42 Veľký Klíž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/349/2018S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/349/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Mária BUJNOVÁ – 40OdK/349/2018
Nehnuteľný majetok:

POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Krškany
názov k. ú.: Veľké Krškany
okres: Levice

POZEMOK: 2.
druh: trvalý trávny porast

výmera: 2.883 m2
parc. č. „E“: 740/6
spoluvlastnícky podiel: 1/1

výmera: 1.287 m2

číslo LV: 734
súpisová hodnota: 1.431,00,-€
štát: SR

číslo LV: 734
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okres: Levice
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parc. č. „E“: 740/53
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Deň vydania: 23.11.2018

súpisová hodnota: 193,00,-€
štát: SR

V Považskej Bystrici 20.11.2018

JUDr. Alojz Žitník
Správca

K090082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bujnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klíž 58, 958 42 Veľký Klíž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/349/2018S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/359/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Mária BUJNOVÁ – 40OdK/349/2018
Nehnuteľný majetok:
V konkurze Dlžníka Mária BUJNOVÁ, nar. 28.04.1959, trvale bytom Klíž 58, 958 42 Veľký Klíž, občan SR na
základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.

V Považskej Bystrici 20.11.2018

JUDr. Alojz Žitník
Správca

K090083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikula Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 510, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/437/2018 S1372
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Deň vydania: 23.11.2018

Okresný súd Trenčín
22OdK/437/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo:

1
Cenný papier. Kupónová privatizácia - č. CS0005045053, vydané 29.3.1993, počet kusov 15 akcií v OZETA odevné
Typ súpisnej
závody a.s. Trenčín, Veľkomoravská 9, 911 34 Trenčín v konkurze od 27.3.2003, Forma CP: BEAR, %podiel z emisie:
položky majetku:
0,002154724
Súpisová hodnota 15,00
Mena:
Eur
Deň zápisu:
20.11.2018
Dôvod zaradenia
§67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
do súpisu:
Poradové číslo:
Typ súpisnej
položky majetku:
Právny dôvod
vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota
Mena:
Deň zápisu:
Dôvod zaradenia
do súpisu:

2
Peňažná pohľadávka. Nevyplatený vyrovnací podiel v spoločnosti VEKOS, spol. s r.o. v konkurze, Bratislavská 466, 911
05 Trenčín, IČO: 31 431 585
Právo na vyrovnací podiel podľa § 150 ods. 1 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, z dôvodu zániku účasti v
spoločnosti v dôsledku vyhlásenia konkurzu (§148 ods. 2 Obchodného zákonníka)
VEKOS, s pol. S r.o. v konkurze, Bratislavská 466, 911 05 Trenčín, IČO: 31 43
100,00
Eur
20.11.2018

Poradové číslo:
Typ súpisnej
položky majetku:
Právny dôvod
vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota
Mena:
Deň zápisu:
Dôvod zaradenia
do súpisu:

3
Peňažná pohľadávka. Nevyplatený vyrovnací podiel v spoločnosti ARP - TH s.r.o. v konkurze, Křížová 2598/4, 150 00
Praha, IČO: 267 47 898, Česká republika
Právo na vyrovnací podiel podľa § 150 ods. 1 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, z dôvodu zániku účasti v
spoločnosti v dôsledku vyhlásenia konkurzu (§148 ods. 2 Obchodného zákonníka)
ARP - TH s.r.o. v konkurze, Křížová 2598/4, 150 00 Praha, IČO: 267 47 898, Česká republika
1 000,00
Eur
20.11.2018

§67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

§67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

K090084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Karady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/30/2012S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/30/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Tibor Karady, Zámocká 23/14, 019 01 Ilava – Klobušice, občan SR
(ďalej len „Úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Úpadcu, bol na základe Uznesenia Okresného
súdu Trenčín v konaní sp. zn.: 28K/30/2012 zo dňa 15. augusta 2012 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 162/2013 dňa 22. augusta 2012, vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Súčasne som bol ustanovený do funkcie správcu.
Po speňažení majetku úpadcu bol pre nezabezpečených veriteľov spracovaný rozvrh výťažku z majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty. Rozvrh obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.
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I.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 28K/30/2012 zo dňa 15. augusta 2012 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca okamžite začal vykonávať všetky povinnosti
stanovené mu zákonom:
·
·
·
·
·

zverejnil oznam v OV kedy a kde možno nahliadnuť do správcovského spisu,
spracoval žiadosť o pripísanie nevyčerpaného preddavku zloženého dlžníkom,
podal OS TN I., II., III,.IV., v zákonných lehotách písomnú správu správcu,
dňa 23. novembra 2012 o 13:00 hod sa konala v sídle správcu 1. schôdza veriteľov,
predložil v lehote súdu I. a II. konečný zoznam pohľadávok.

V konkurze si prihlásilo riadne prihláškami svoje pohľadávky celkovo -7- veriteľov:
1. PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO 31 335 004, doručené poštou dňa
14.9.2012, v počte prihlášok 1, v celkovej výške.......18.544,45,-€
2. Sociálna poisťovňa, Ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO 30807484, doručené dňa
14.9.2012- poštou v počte 1-prihlášok / v celkovej výške .........232,35,-€
3. TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00686930, doručené dňa
17.09.2012 poštou v počte prihlášok 4, v celkovej výške...116.271,56,-€, z toho zabezpečená vo
výške......................................................................116.255,59,-€
4. CETELEM SLOVENSKO, a.s., Panenská 7, Bratislava, IČO 35 787 783, doručené poštou dňa 27.9.2012,
v počte prihlášok 1, v celkovej výške......................27.830,24,-€
5. Rastislav Martišek, nar. 15.06.1974, Zámocká 9/8, Ilava – Klobušice 019 01, doručené poštou dňa
03.10.2012, v počte prihlášok 1, v celkovej výške.......4.000,00,-€
Pohľadávka popretá správcom v celom rozsahu
·

Veriteľ podal žalobu o určenie popretej pohľadávky, ktorá sa vedie na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
39Cbi/36/2012. Okresný súd Trenčín Rozsudkom č. k. 39Cbi/36/2012 zo dňa 24. január 2014 vo veci
rozhodol – súd určuje, že žalobca je veriteľom inej, vymáhateľnej pohľadávky vo výške 4.000,00,-EUR,
Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 5. júna 2014, v spojení s Rozsudkom Krajského súdu Trenčín sp.
zn. 16CoKR/8/2014 zo dňa 20. mája 2014.
6. Slavomír Holúbek, nar. 25.05.1981, Stromová 1302/2, Nemšová- Kĺúčové, doručené poštou dňa
03.10.2012, v počte prihlášok 1, v celkovej výške ...................10.000,00,-€
· Pohľadávka popretá správcom v celom rozsahu
· Veriteľ podal žalobu o určenie popretej pohľadávky, ktorá sa vedie na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
36Cbi/37/2012. Okresný súd Trenčín Rozsudkom č. k. 36Cbi/37/2012 zo dňa 18. júna 2014 vo veci
rozhodol – súd určuje, že žalobca je veriteľom inej, vymáhateľnej pohľadávky vo výške 10.000,00,-EUR,
Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 7. augusta 2014.
7. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO 35 942 436,
doručené poštou dňa 04.10.2012, v počte prihlášok 6, v celkovej
výške.................................................................................................................. 273,09,-€
Následne bol vykonaný súpis majetku, publikovaný v OV č. 197/2012 dňa 11. októbra 2012, v ktorom boli do
všeobecnej podstaty zapísané tieto súpisové zložky:
1/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Názov
:
(zlomok):
mena):
ako
majetku

Hnuteľná
Sedacia
1/1
200
tretej
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súprava
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
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2/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Názov
:
(zlomok):
mena):
ako

3/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
knihy,
(zlomok):
mena):
ako

majetku

majetku

Deň vydania: 23.11.2018

Hnuteľná
Konferenčný
1/1
50

vec
stolík
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

tretej
Hnuteľná
Názov:
1/1
50

vec
Komoda
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

tretej

4/
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Hnuteľná
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Názov:
Kuchynský
stôl
+
4
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(zlomok):
1/1
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
50
Majetok
inej
osoby
ako
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
tretej
Sporný zápis:
5/
Typ
súpisnej
položky
Popis hnuteľnej veci / súbor: knihy, Názov: Detská
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Hnuteľná
izba s písacím stolíkom a 2
(zlomok):
1/1
mena):
350
ako
majetku

vec
stoličky
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

ks

tretej

vec
posteľ
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

6/
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Hnuteľná
vec
Popis hnuteľnej veci / súbor: knihy, Názov: manželské postele, staré skrine s posuvnými dverami
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(zlomok):
1/1
BSM
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
300
EUR
Majetok
inej
osoby
ako
úpadcu:
Tretia
osoba:
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
tretej
osoby:
Sporný zápis:
7/
Typ
súpisnej
položky
Popis hnuteľnej veci / súbor: knihy, Názov: Televízor
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Hnuteľná
THOMSON + Set Top box
(zlomok):
1/1
mena):
50
ako

8/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky

majetku:
Hnuteľná
Názov:
Plazmový
TV
(zlomok):
1/1
mena):
150
ako

majetku

majetku

tretej

tretej
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Samsung
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úpadcu:
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Deň vydania: 23.11.2018

Sporný zápis:
9/
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Hnuteľná
vec
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Názov:
DVD
prehrávač
SHNEIDER
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(zlomok):
1/1
BSM
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
20
EUR
Majetok
inej
osoby
ako
úpadcu:
Tretia
osoba:
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
tretej
osoby:
Sporný zápis:
10/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Názov:
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Satelitný
komplet
(zlomok):
mena):
ako
majetku

11/
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Názov:
Chladnička
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
Majetok
inej
osoby
ako
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
majetku
Sporný zápis:

Hnuteľná
s kartou
1/1
30
tretej
Hnuteľná
s mrazničkou
1/1
30
tretej

12/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Názov:
(zlomok):
(aj

13/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Hnuteľná
súbor:
Mikrovlnná
(zlomok):
1/1
mena):
20
ako

14/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

majetku:
Názov:
(zlomok):
mena):
ako

15/
Typ
súpisnej
Popis
hnuteľnej
veci
/
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová
hodnota
Majetok
inej

položky
súbor:
knihy,
úpadcu
majetku
(aj
osoby

Hnuteľná
Práčka
zn.
1/1
mena):
ako

majetku

majetku

majetku

tretej

tretej
Hnuteľná
Rýchlovarná
1/1
10
tretej

vec
CALEX
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec
Whirlpool
BSM
30EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec
rúra
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec
kanvica
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

majetku:
Hnuteľná
vec
Názov:
Skrinky
chodbové
2ks
(zlomok):
1/1
BSM
mena):
40
EUR
ako
úpadcu:
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link
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

SKY
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Sporný zápis:

zapísania
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súpisovej

zložky

16/
Typ
súpisnej
položky
Popis
hnuteľnej
veci
/
súbor:
knihy,
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:
17/
Typ
súpisnej
položky
Popis nehnuteľnej veci : Rodinný dom súp. č. 23

Deň vydania: 23.11.2018

majetku

tretej

majetku:
Názov
:
(zlomok):
mena):
ako
majetku

Hnuteľná
Kuchynská
1/1
500
tretej

majetku:

Nehnuteľná

osoba:
osoby:
vec
linka
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec

Číslo LV: 1025
Obec: Ilava
Názov k. ú.: Klobušice
Parc.
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová
hodnota
majetku
Majetok
inej
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
Sporný zápis:

č.:
úpadcu
(aj
osoby
zložky

18/
Typ
súpisnej
položky
Popis nehnuteľnej veci : Rodinný dom súp. č. 23

mena):

(zlomok):
7.000,00
ako

majetku

tretej

majetku:

Nehnuteľná

456/2
1/8
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec

Číslo LV: 1025
Obec: Ilava
Názov k. ú.: Klobušice
Parc.
č.:
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:
19/
Typ
súpisnej
Popis nehnuteľnej veci : Orná pôda

položky

(zlomok):
mena):

7/8
49.000,00
ako

majetku
majetku:

tretej
Nehnuteľná

456/2
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec

Číslo LV: 1025
Obec: Ilava
Názov k. ú.: Klobušice
Parc. č.: 456/2
Výmera
Spoluvlastnícky

podiel

m2 :
úpadcu

(zlomok):
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Súpisová
Majetok
Tretia
Dôvod
Sporný zápis:
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hodnota

majetku
inej

zapísania

(aj
osoby

súpisovej

20/
Typ
súpisnej
Popis nehnuteľnej veci : Orná pôda

zložky
položky

Deň vydania: 23.11.2018

mena):

750,00
ako

majetku
majetku:

tretej
Nehnuteľná

EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:
vec

Číslo LV: 1025
Obec: Ilava
Názov k. ú.: Klobušice
Parc. č.: 456/2
Výmera
m2 :
Spoluvlastnícky
podiel
úpadcu
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
Majetok
inej
osoby
Tretia
Dôvod
zapísania
súpisovej
zložky
Sporný zápis:

(zlomok):
mena):

7/8
5.250,00
ako

majetku

tretej

601
BSM
EUR
úpadcu:
osoba:
osoby:

Z dôvodu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov na základe právoplatného rozsudku Okresného
súdu Trenčín, č. k. 12C/24/2013-59 zo dňa 4. decembra 2013, právoplatného dňa 14. januára 2014, ktorým súd
rozhodol o vyporiadaní BSM, správca aktualizoval súpisové zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty pod
položkami 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 9/, 13/, 14/, 15/ a 16/, ktoré položky boli zverejnené v súpise všeobecnej podstaty
v OV č. 197/2012 dňa 11. októbra 2012, ktorá aktualizácia bola zverejnená v OV č. 36/2014 dňa 21. februára
2014, kde zároveň bolo zverejnené i vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu z dôvodu vyporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to súpisové položky pod č. 7/, 8/, 10/, 11/, 12/.
Správca spracoval žiadosť o udelenie záväzného pokynu s návrhom správcu ohľadom speňaženia majetku
úpadcu podliehajúceho konkurzu patriaceho do všeobecnej podstaty – udelenie záväzného pokynu na predaj
hnuteľných vecí v ponukovom konaní bol doručený správcovi dňa 5. marca 2014, na základe čoho správca
vypracoval Oznámenie o 1. ponukovom konaní, ktoré bolo publikované v OV č. 48/2014 dňa 11. marca 2014,
ktoré kolo bolo neúspešné a súčasne vyhlásené 2. kolo ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v OV č.
62/2014 dňa 31.03.2014.
2. kolo ponukového konania bolo vyhlásené za neúspešné, súčasne vyhlásené 3. kolo ponukového konania,
ktoré bolo zverejnené v OV č. 76/2014 dňa 22.04.2014.
3. kolo ponukového konania bolo vyhlásené za neúspešné, ktoré bolo zverejnené v OV č. 892014 dňa
13.05.2014.
Následne správca vypracoval Oznam o predaji majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorý oznam bol
zverejnený v OV č. 176/2014 dňa 16.09.2014.
Správca vylúčil majetok zo súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým číslom súpisu 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 9/, 13/,
14/, 15/, 16/, nakoľko sa nepodarilo speňažiť majetok ani alternatívnym spôsobom speňaženia.
Správca taktiež doplnil súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zrážky
Zrážky
Zrážky
Zrážky
Zrážky
Zrážky
Zrážky

z príjmu
z príjmu
z príjmu
z príjmu
z príjmu
z príjmu
z príjmu

za 8/2012-01/2013
za 2-5/2013
za 5-7/2013
za 8/2013
za 9,10/2013
za 11,12/2013
za 3/2014

500,00,-€
450,00,-€
600,00,-€
200,00,-€
100,00,-€
200,00,-€
100,00,-€

25/2013
101/2013
155/2013
181/2013
225/2013
21/2014
70/2014
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28.
29.
30.
31.
32.

Zrážky
Zrážky
Zrážky
Zrážky
Zrážky

z príjmu
z príjmu
z príjmu
z príjmu
z príjmu

Konkurzy a reštrukturalizácie

za 4/2014
za 5,6/2014
za 7-9/2014
za 9,10/2014
za 11/2014-6/2015

100,00,-€
100,00,-€
150,00,-€
100,00,-€
100,00,-€

Deň vydania: 23.11.2018

98/2014
134/2014
178/2014
215/2014
131/2015

Dňa 23. novembra 2012 o 13:00 hod sa konala 1. schôdza veriteľov, ktorej sa zúčastnil jeden veriteľ, za zástupcu
veriteľov bol zvolený veriteľ Cetelem Slovensko, a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava.
Dňa 22. októbra 2018 správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, zverejnený v OV č.
207/2018 dňa 25. októbra 2018. Týmto oznamom správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
Správca ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila na všeobecnú a oddelenú podstatu, rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. bol schválený príslušným orgánom dňa
5. novembra 2018. Na základe skutočnosti, že zabezpečená pohľadávka bola vyššia ako čistý výťažok, a teda
výťažok nestačil na uspokojenie pohľadávky v celej výške, presunul sa zvyšok nevyplatenej pohľadávky vo výške
64.496,25,-EUR do všeobecnej podstaty, a teda zvyšok vo výške 64.496,25,-EUR sa uspokojuje zo všeobecnej
podstaty spolu s nezabezpečenými veriteľmi.
Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) Nespotrebovaný preddavok

663,88,-€

2) Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu

2.700,00,-€

3) Pripísané úroky na konkurznom účte

0,26,-€

Výťažok zo speňaženia spolu:

3.364,14,-€

Výdavky tvorili:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

bankové poplatky + daň z úroku
poštovné
cestovné
kancelárske pomôcky
telekom. služby
účtovná agenda
dotácia bankového účtu
poistné Dôvera zdr. poisťovňa, a.s.
paušálna odmena správcu do 1. sch. ver.

39,71,-€
18,54,-€
28,62,-€
7,75,-€
24,82,-€
17,32,-€
3,02,-€
190,32,-€
663,88,-€

___________________________________________________________________________
Spolu:

993,98,-€

A/ Budúce výdavky
V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu
39,50,-€ (bankové poplatky, daň z úroku, náklady na vyplatenie rozvrhu – bankové poplatky).
Do ukončenia konkurzu vzniknú na účte poplatky
·
·
·

za vedenie účtu 11-12/2018
za vedenie účtu 1-3/2019
zrušenie účtu

4 x 1,50 (pomerne)
3 x 4,00

16,00,-€
12,00,-€
11,50,-€
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39,50,-€

B/ odmena zo speňaženia

99,76,-€

Výpočet odmeny zo speňaženia:
Súp. zl.

Názov

Výťažok

PPP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nespotrebovaný preddavok
Zrážky z príjmu 8/2012-01/2013
Zrážky z príjmu 2-5/2013
Zrážky z príjmu 5-7/2013
Zrážky z príjmu 08/2013
Zrážky z príjmu 9,10/2013
Zrážky z príjmu 11,12/2013
Zrážky z príjmu 03/2014
Zrážky z príjmu 04/2014
Zrážky z príjmu 5,6/2014
Zrážky z príjmu 7-9/2014
Zrážky z príjmu 9,10/2014
Zrážky z príjmu 11/2014-6/2015
Pripísané úroky na konkurznom účte
Spolu

663,88,-€
500,00,-€
450,00,-€
600,00,-€
200,00,-€
100,00,-€
200,00,-€
100,00,-€
100,00,-€
100,00,-€
150,00,-€
100,00,-€
100,00,-€
0,26,-€
3.364,14,-€

196,21,-€
147,80,-€
132,99,-€
177,24,-€
59,14,-€
29,52,-€
59,14,-€
29,52,-€
29,52,-€
29,52,-€
44,34,-€
29,52,-€
29,52,-€
--993,98,-€

Odmena správcu zo speňaženia

Odmena správcu
v%
v€
1%
4,68,-€
5%
17,61,-€
5%
15,85,-€
5%
21,14,-€
5%
7,04,-€
5%
3,52,-€
5%
7,04,-€
5%
3,52,-€
5%
3,52,-€
5%
3,52,-€
5%
5,28,-€
5%
3,52,-€
5%
3,52,-€
0%
----99,76,-€

99,76,-€

K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate
priradených k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu, bankových poplatkov
súvisiacich s vyplatením veriteľov a zrušením účtu a poštovného.
Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čistý výťažok vo výške 2.230,90,- €.
II. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečených veriteľov
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t. j. celkový výťažok
predstavuje sumu 3.364,14,-€, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej výške 1.133,24,-€
(993,98,-€ + 39,50,-€ - budúce výdavky + 99,76,-€ - odmena zo speňaženia), predstavuje sumu 2.230,90,-€.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie,
percentuálny podiel vypočítaný podľa pomeru výšky pohľadávky veriteľa k celkovému súčtu všetkých zistených
pohľadávok a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.
Konečný rozvrh
Č. Veriteľ

Zistená
pohľadávka

1. PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO
18.544,45,-€
31 335 004,
2. Sociálna poisťovňa, Ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO
232,35,-€
30807484
3. TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO
64.512,22,-€
00 686 930
4. CETELEM SLOVENSKO, a.s., Panenská 7, Bratislava, IČO 35 787 783
27.830,24,-€
5. Rastislav Martišek, nar. 15.06.1974, Zámocká 9/8, Ilava – Klobušice 019
4.000,00,-€
01
6. Slavomír Holúbek, nar. 25.05.1981, Stromová 1302/2, Nemšová- Kĺúčové 10.000,00,-€
7. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01
273,09,-€
Bratislava,
IČO 35 942 436,
SPOLU:

125.392,35,-€

Zistené
poradie

%

Uspokojenie
veriteľov

E

14,79 329,95,-€

E

0,19 4,23,-€

E

51,45 1.147,80,-€

E

22,19 495,04,-€

E

3,19 71,17,-€

E

7,97 177,80,-€

E

0,22 4,91,-€
100% 2.230,90,-€
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POUČENIE:
Správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 30 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku od jeho
doručenia.
V prípade, ak zástupca veriteľov návrh rozvrh výťažku schváli, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok
veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.
VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov
a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po márnom uplynutí lehoty správca
zašle rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným
symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
S úctou a pozdravom,

______________________________
JUDr. Vladimír Žitník
Správca
Úpadcu: Tibor Karady

K090085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRY Invest, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 485 756
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2013 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
Zverejnené v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), v zmysle
ktorého, ak správca speňažuje majetok podliehajúci konkurzu inak ako predajom podniku, časti podniku alebo
podstatnej časti majetku patriaceho k podniku, môže speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou.
Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.
Dražobník - správca:
JUDr. Stanislav Demčák, správca
adresa kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
IČO: 42 183 138
zapísaný v zozname správcov vedenom
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Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1581
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Stanislav Demčák
správca úpadcu Tatry Invest, s.r.o.
sídlo: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 36 485 756
konkurz vedený Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 28K/13/2013
adresa kancelárie správcu: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
IČO: 42 183 138
zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1581
Miesto konania dražby:
Notársky úrad Mgr. Marian Kováč (notárske spoločenstvo)
Ulica Zámocká 6, 811 01 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
Dátum a čas konania dražby:
21.12.2018 o 10,00 hod.
vstup na dražbu o 9,30 hod.
Kolo dražby: prvé
Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 403/1

Zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 1830 m2

parc. č. 413/1

Zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 3043 m2

parc. č. 415

Zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 112 m2

parc. č. 489/4

Vodná plocha

o výmere 259 m2

Stavba
súp. č. 73

Dom

na parc. č. 415

spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor, LV č.
201, okres: Poprad, obec: Vysoké Tatry, katastrálne územie: Starý Smokovec. Vlastník: BELLEVUE Smokovec,
s.r.o., Mraziarenská 21, Bratislava, IČO: 36 774 227
Opis predmetu dražby: Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Vysoké Tatry, vedľa štátnej cesty
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II. triedy 537, ktorá prechádza mestom Vysoké Tatry. Medzi cestou a pozemkami prechádza tatranská železnica.
Cesta a železnica sa nachádzajú na severnom okraji pozemkov. Zo západnej strany vedľa pozemkov je účelová
komunikácia na parc. č. 486, z ktorej sú pozemky prístupné. Z južnej strany je apartmánov dom Smokovec,
z východnej strany pozemkov sa nachádza odborný liečebný ústav pre liečenie respiračných chorôb. Pozemky sú
z cesty voľne prístupné, značne zarastené burinou a náletovými drevinami, dlhodobo neužívané. Pozemky sú
určené na stavby pre cestovný ruch. Stavba je dlhodobo neužívaná, schátraná, neschopná plniť svoju funkciu a je
zrejme určená na zbúranie.
Stav predmetu dražby: Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.
Ohodnotenie predmetu dražby: Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 233/2018 zo dňa
17.11.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom, znalcom z odboru stavebníctvo; odvetvie: odhad
hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 913 731 na hodnotu 603.000,- €.
Najnižšie podanie: 603.000,- €
Minimálne prihodenie: 10.000,- €
Dražobná zábezpeka: 10.000,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet zriadený správcom
pre účely konkurzu vedený vo VÚB, a.s., č. účtu: SK40 0200 0000 0032 0252 1254, variabilný symbol 28132013.
Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na uvedený účet do otvorenia dražby. 2,
Hotovostným vkladom do rúk správcu v mieste konania dražby. 3, Formou bankovej záruky. 4, Do notárskej
úschovy vo forme peňažnej sumy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky: 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov
v prospech účtu zriadeného správcom vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na
účet zriadený správcom do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej
na účet zriadený správcom. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy v prospech správcu.
Lehota na zloženie zábezpeky: Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
1, 3.12.2018 o 11,00 hod.
2, 10.12.2018 o 11,00 hod.
Miesto konania obhliadky je pred pozemkom par. č. 486 v obci Vysoké Tatry, k.ú. Starý Smokovec, okres Poprad.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom, najmenej 24 hodín vopred, na
t.č.: +421 904 860 358 alebo elektronicky: skpdemcak@gmail.com
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
ŤARCHY:
1, Právo služobnosti zavedenia vody pre vlastnú potrebu na nehnuteľnosť mpč 4677/a/1/a/2 zapísanú v pkv č.
1073- číslo zmeny 125/02.
2. OTP Faktor Slovensko s. r. o., Tallerova 10, 811 02 Bratislava, IČO: 45730008 - Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnosti č. 5502/07/208-ZZ-02 podľa V 333/2008 z 5. 3. 2008, Oznámenie o postúpení pohľadávky
č. 1670/3/122/11 zo dňa 19. 5. 2011, Z 2034/2011.
3. Mesto Vysoké Tatry, IČO:326585 - Rozhodnutie o záložnom práve č. 847-2/2011 na parc. č. 403/1, 413/1, 415
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a stavbu sč. 73 zo dňa 15. 11. 2011podľa P 1611/2011, Z 4425/2011, Z 4688/2011,
4. Exekútorský úrad Košice, JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka - Poznamenáva sa exekučný
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 739/2012 zo dňa 22.10.2012, P 1941/12, Z 4431/12
5. Mesto Vysoké Tatry - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.j.
5791/2013 zo dňa 15.7.2013, P 1223/13, Z 3269/13, na par.č. 403/1, 413/1, 415 a stavba súp.č. 73 na par.č.415,
právoplatné dňa 2.8.2013, Z 3488/13
6. Exekútorský úrad Košice, JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka - Poznamenáva sa exekučný
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 907/2013-22 zo dňa 29.11.2013, P
2053/13, Z 5501/13
7. Daňový úrad Bratislava - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102390128/2016 zo dňa
19.1.2016, Z 999/16, právoplatné dňa 12.2.2016
POZNÁMKY:
1, OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO: 45 730 008 Poznamenáva sa začatie
výkonu záložného práva č. 062/2012-1 zo dňa 03.10.2012 podľa P-1799/12
2, Mesto Vysoké Tatry - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.j. 5791/2013, zo dňa 15.7.2013 - zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu
správcu dane, P 1223/13, na par.č. 403/1, 413/1, 415 a stavba súp.č. 73 na par.č.415, právoplatné dňa 2.8.2013,
Z 3488/13
3. Daňový úrad Bratislava - Poznamenáva sa rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102390128/2016 zo dňa
19.1.2016 - zakazuje daňovému subjektu nakladať so zálohom bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane Z
999/16, právoplatné dňa 12.2.2016
Notár osvedčujúci priebeh dražby: Mgr. Marian Kováč – notár (notárske spoločenstvo), sídlo: Zámocká 6, 811
01 Bratislava
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet zriadený správcom pre účely konkurzu vedený v VÚB, a.s., č.
účtu: SK40 0200 0000 0032 0252 1254, variabilný symbol 28132013. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi
započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí,
ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na
vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci
vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny
dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle správca príslušnému
okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle § 93 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie
práva okrem záložného práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako
zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu
dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného
potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny
dosiahnutej vydražením. Správca na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a správca. Jedno
vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá
osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa
považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom správca túto osobu poučí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo
správca, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby
prechádza na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
Poučenie: V zmysle § 93 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii kupujúci pri odplatnom prevode veci
zapísanej do súpisu nadobudne vlastnícke právo aj vtedy, keď úpadca nebol vlastníkom tejto veci, ibaže vedel
alebo musel vedieť, že úpadca alebo tretia osoba, ktorej majetok zabezpečuje záväzok úpadcu, nie je vlastníkom
veci.
V Bratislave 20. novembra 2018
Dražobník/správca/navrhovateľ dražby
JUDr. Stanislav Demčák
správca úpadcu
Tatry Invest, s.r.o.
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO 36 485 756

K090086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujdák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1487 / 4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/18/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/18/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka a jeho vyjadrenia nie je vlastníkom žiadneho majetku (okrem motorových vozidiel
– ktoré sa nepodarilo speňažiť). Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v
ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz úpadcu: Juraj Bujdák, narodený dňa
28.10.1968, bytom: Bernoláková 1487/4, 949 01 Nitra, IČO: 45 369 941, SR - sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Juraj Bujdák, narodený dňa 28.10.1968,
bytom: Bernoláková 1487/4, 949 01 Nitra, IČO: 45 369 941, SR, SR sa zrušuje.

JUDr. Róbert Hipp, správca úpadcu
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K090087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 1115 / 23, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2018 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Marek
Šabík, nar. 28.9.1994, bytom Lúky 1115/23, 952 01 Vráble (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania
a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova 9,
949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K090088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 1115 / 23, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2018 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Marek
Šabík, nar. 28.9.1994, bytom Lúky 1115/23, 952 01 Vráble (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98 0900 0000 0051 4884 7091,
GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca
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K090089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 1115 / 23, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2018 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Marek Šabík, nar.: 28.09.1994, trvale bytom Lúky 1115/23, 952 01 Vráble(ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 19.10.2018, sp. zn. 31OdK/353/2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 208/2018 dňa 26.10.2018 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka správcu:
S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Marek Šabík, born on 28.09.1994, with permanent address at Lúky 1115/23, 952 01 Vráble
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
19.10.2018, ref. No. 31OdK/353/2018 published in the Commercial report No. 208/2018 of 26.10.2018 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra, ref.
No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 15.11.2018
Nitra, on 15.11.2018
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K090090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cserbová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 44 -, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/79/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/79/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Cserbová, nar.: 9.3.1955, bytom: Poľná 44,
937 01 Želiezovce, SR (ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare) - konanie vedené pred OS NR, č.k.
29OdK/79/2018, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto
v súlade s ustanovením zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj
nasledovnej súpisovej zložky (ako súbor) všeobecnej podstaty ( OV č. 212/2018 pod K 083961) a to:
Súpisová zložka majetku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Názov
Ost.pl.
Orná pôda
Ost.pl.
TTP
TTP
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
TTP
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Vinica
Vinica
Vinica
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
TTP
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

LV č.
1469
1469
1469
1767
1767
1767
1767
1767
1767
1767
1767
1767
1767
2105
2543
2564
2564
2564
2564
2714
2714
2714
2714
2714
2687
2616
3136
3136
3136
3136
1793
1620
2369
2369
2369
2369
2369

Výmera:
497
353
991
282
282
1990
1450
1454
1516
1686
440
472
503
94
283
564
516
546
182
20
41
43
34
40
43
282
160
345
373
331
3450
4467
2200
4584
2499
4259
9220

Parcelné číslo:
2450
2451/1
2451/2
1562/2
1562/4
1563
1564/2
1565/1
1565/2
1565/3
1566/1
1566/2
1566/3
3194
3193
3189
3190
3191
3192
2750/1
2750/2
2753
2754/1
2754/2
2451/3
1562/3
2751/1
2751/2
2752
2755/2
1076/2
2814
2813
2815
2816
2817
2818

Spolu všeobecná podstata:

Podiel dlžníka:
2/
2/
2/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
2/
4/
2/
2/
2/
2/
432/
432/
432/
432/
432/
2/
23998/
23998/
23998/
23998/
23998/
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1/

12
12
12
523200
523200
523200
523200
523200
523200
523200
523200
523200
523200
16
16
16
16
16
16
4800
4800
4800
4800
4800
12
523200
523200
523200
523200
523200
4
8
8
8
8
8
8

K.ú.
Obec:
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce

Súpisová hodnota majetku:
13,28 Eur
31,40 Eur
26,73 Eur
1,94 Eur
1,94 Eur
14,74 Eur
36,27 Eur
36,28 Eur
37,35 Eur
41,14 Eur
3,02 Eur
3,40 Eur
3,88 Eur
5,95 Eur
38,30 Eur
29,75 Eur
27,21 Eur
28,80 Eur
12,30 Eur
1,81 Eur
3,68 Eur
3,06 Eur
3,05 Eur
3,58 Eur
3,88 Eur
2,09 Eur
3,89 Eur
9,08 Eur
9,00 Eur
7,78 Eur
366,95 Eur
302,00 Eur
148,77 Eur
209,99 Eur
402,00 Eur
288, 00 Eur
523,50 Eur
2685,79 Eur

Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú oprávnení predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s označením: 29OdK/79/2018 S -1487 „Ponukové
konanie – Cserbová - neotvárať“ v lehote do 15. dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 1079, správa pre prijímateľa:
Cserbová – ponukové konanie pozemky. Účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a
v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto
čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu ( ktorá nesmie byť nižšia ako
100% súpisovej hodnoty majetku) v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Uvedený majetok sa speňažuje ako súbor. Záujemca musí preukázať splnenie podmienky v zmysle zákona č.
140/2014 Z.z. (o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, znáša záujemca. Záujemca musí predložiť súhlas na
spracovanie osobných údajov v rozsahu potrebnom na uzatvorenie zmluvy.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
8/. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľných vecí
resp. zrušiť ponukové konanie.
9/. Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert HIPP - správca

K090091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annušová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 25, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/89/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/89/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Irena Annušová, nar. 31.03.1965, bytom Á. Fesztyho 25, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K090092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annušová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 25, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/89/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/89/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Irena Annušová, nar. 31.03.1965, bytom Á. Fesztyho 25, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K090093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annušová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 25, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/89/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/89/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Irena Annušová, nar.: 31.03.1965, trvale bytom Á. Fesztyho 25, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 23.10.2018, sp. zn.
28OdK/89/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 209/2018 dňa 29.10.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949
01 Nitra, značka správcu: S1789 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Irena Annušová, born on 31.03.1965, with permanent address at Á. Fesztyho 25, 947 01
Hurbanovo (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 23.10.2018, ref. No. 28OdK/89/2018 published in the Commercial report No. 209/2018 of 29.10.2018
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1789 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Nitre, dňa 13.11.2018
In Nitra, on 13.11.2018
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K090094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Obdokovce 286, 951 02 Dolné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/350/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/350/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marián Oláh, nar. 21.07.1980, bytom Dolné Obdokovce 286, 951 02 Dolné Obdokovce (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín
08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852761 alebo na e-mail:
spravca@belica.sk
JUDr. Miroslav Belica, správca
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K090095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Obdokovce 286, 951 02 Dolné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/350/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/350/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Marián Oláh, nar. 21.07.1980, bytom Dolné Obdokovce 286, 951 02 Dolné Obdokovce (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK15 0900 0000 0051 3980 1104, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K090096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Obdokovce 286, 951 02 Dolné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/350/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/350/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Marián Oláh, nar.: 21.07.1980, trvale bytom Dolné Obdokovce 286, 951 02 Dolné Obdokovce (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 16.10.2018, sp.
zn. 32OdK/350/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 205/2018 dňa 23.10.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
949 01 Nitra, značka správcu: S1208 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Marián Oláh, born on 21.07.1980, with permanent address at Dolné Obdokovce 286, 951 02
Dolné Obdokovce (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Nitra of 16.10.2018, ref. No. 32OdK/350/2018 published in the Commercial report No. 205/2018 of
23.10.2018 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Miroslav Belica with its office at Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1208 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred
to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
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Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
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The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
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Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Nitre, dňa 12.11.2018
In Nitra, on 12.11.2018
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K090097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hovan Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 96, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/217/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/217/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Adrián Hovan, nar. 15.04.1982, bytom Bajtava 96, 943 65 Bajtava (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852761 alebo na e-mail:
spravca@belica.sk
JUDr. Miroslav Belica, správca

K090098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hovan Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 96, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra

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

178

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/217/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/217/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Adrián Hovan, nar. 15.04.1982, bytom Bajtava 96, 943 65 Bajtava (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK15
0900 0000 0051 3980 1104, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K090099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hovan Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 96, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/217/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/217/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Adrián Hovan, nar.: 15.04.1982, trvale bytom Bajtava 96, 943 65 Bajtava (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 23.10.2018, sp. zn. 27OdK/217/2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 209/2018 dňa 29.10.2018 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený JUDr. Miroslav Belica so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, značka
správcu: S1208 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Adrián Hovan, born on 15.04.1982, with permanent address at Bajtava 96, 943 65 Bajtava
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
23.10.2018, ref. No. 27OdK/217/2018 published in the Commercial report No. 209/2018 of 29.10.2018 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Miroslav Belica with its office at Štefánikova trieda 9, 94901
Nitra, ref. No. of trustee: S1208 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
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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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 16.11.2018
Nitra, on 16.11.2018
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K090100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Križán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svornosti 23, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/277/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/277/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením 32OdK/277/2018-34 zo dňa 04.07.2018 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Attila
Križán, nar. 09.04.1991, bytom Svornosti 23, 940 02 Nové Zámky, (ďalej len „Dlžník“) a ustanovil mňa Mgr.
Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
133/2018 dňa 12.07.2018.
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný ako súpisové zložky všeobecnej podstaty č. 1 – 3 v celkovej súpisovej
hodnote 3118,13 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 173/2018 dňa 07.09.2018 pod č.
K0066393.
Súpisové zl. č. 2 a 3 sa nepodarilo speňažiť v ponukovom konaní, preto boli vylúčené zo všeobecnej podstaty
a ponúknuté veriteľom.
Súp. zl. č. 1 bola speňažená pripísaním na účet správcu.
Správca v OV č. 219/2018 zverejneného dňa 14.11.2018, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených 10 pohľadávok od 7 nezabezpečených veriteľov (VÚB leasing, a.s.,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, BNP BARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, Intrum Slovakia,s.r.o., Poštová banka, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s.)
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Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
-

pripísaním na účet správcu pohľadávka na účte dlžníka v Slovenskej sporiteľni: 286,19 €

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 286,19 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
1. Náklady konkurzu
a. odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
·

odmena správcu z výťažku 1% zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 2
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške: 2,86 €.
· paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za
5 mesiacov vo výške: 150 €
b. nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
·

Poštovné výdavky: 3,40 €

·

Budúce poštovné výdavky spojené s konkurzným konaním: 3,00
€

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 286,19 €
(286,19 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) – 156,26 € (výťažok znížený podľa §167u ods. 2
ZKR) = 129,93 €)
celkový rozvrh výťažku znížený o sumu: 286,19-156,26 €= 129,93 €
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od nezabezpečených veriteľov:
Pohľadávka č. 1 : BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Bulevard Haussmann 1, Paríž, Francúsko,
IČO:542097902 – možné uspokojenie v zmysle § 166b ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vo
výške 9816,53 € – suma určená na uspokojenie: 45,14 €
Pohľadávka č. 2: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, SR, IČO:35831154 – možné uspokojenie v zmysle
§ 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 907,68 € – suma určená na uspokojenie: 4,17 €
Pohľadávka č. 3: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, SR, IČO:35831154 – možné uspokojenie v zmysle
§ 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 5508,40€ – suma určená na uspokojenie: 25,33€
Pohľadávka č. 4: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, SR, IČO:35831154 – možné uspokojenie v zmysle §
166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 500,83 € – suma určená na uspokojenie: 2,30 €
Pohľadávka č. 5: Poštová banka, a.s., Dvorákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SR, IČO:31340890 – možné
uspokojenie v zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 6508,66 € – suma určená na uspokojenie: 29,94 €
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Pohľadávka č. 6: Poštová banka, a.s., Dvorákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, SR, IČO:31340890 – možné
uspokojenie v zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 71,73 € – suma určená na uspokojenie: 0,33 €
Pohľadávka č. 7: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR,
IČO:00215759 – možné uspokojenie v zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 390,50 € – suma určená na
uspokojenie: 1,80 €
Pohľadávka č. 8: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, SR, IČO:35815526 –
možné uspokojenie v zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 1462,21 € – suma určená na uspokojenie:
6,72 €
Pohľadávka č. 9: VÚB leasing, a.s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, SR, IČO:31318045 – možné uspokojenie v
zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 2262,06 € – suma určená na uspokojenie: 10,40 €
Pohľadávka č. 10: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
SR, IČO:36550949 – možné uspokojenie v zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR vo výške 825,13 € – suma
určená na uspokojenie: 3,80 €
Týmto žiadam veriteľov, ktorí majú byť podľa konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty uspokojovaní,
aby správcovi na adrese kancelárie správcu Hornozoborská 101, 949 01 Nitra alebo na mailovú adresu
viliam.kolencik@gmail.com bezodkladne od zverejnenia tohto oznámenia v OV oznámili bankový účet, na
ktorý má byť poukázaná suma určená na uspokojenie.

V Nitre dňa 20.11.2018
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K090101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Jenei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľové Kostoľany 32B, 951 96 Jedľové Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/287/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/287/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Týmto vylučujem súpisové zložky zo všeobecnej podstaty a to:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
Opel Omega 2,5TDI, M1, objem valcov: 2497m3, výkon: 110KW
5
farba: strieborná metalíza, palivo: diesel, rok výroby: 1.2.2002
Výrobné číslo(VIN): W0L0VBM6921016138
Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: Jedlové Kostolany
Vlastník: Arpád Jenei
Deň a dôvod zápisu: 21.09.2018, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

nepojazdné

1/1

1493,11

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

185

Obchodný vestník 226/2018

6

Konkurzy a reštrukturalizácie

Volkswagen PASSAT, EČ: ZC053AL, rok výroby: 1992

Deň vydania: 23.11.2018

neznámy

1/1

479,27

Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: Neznáme
Vlastník: Arpád Jenei
Deň a dôvod zápisu: 21.09.2018, podlieha konkurzu

Týmto predmetné súpisové zložky prestávajú podliehať konkurzu na základe § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Dôvod vylúčenia je, že predmetné súpisové zložky sa nepodarilo speňažiť ani v 3. kole ponukového konania.
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K090102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Jenei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľové Kostoľany 32B, 951 96 Jedľové Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/287/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/287/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Týmto zverejnením na základe § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vyzývam prihlásených veriteľov aby prejavili záujem o
vylúčené súpisové zložky (uvedené nižšie) do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
obchodnom vestníku. Prihlásený veriteľ, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku, na toho budú predmetné súpisové
zložky prevedené. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Predmetné súpisové zložky:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
Opel Omega 2,5TDI, M1, objem valcov: 2497m3, výkon: 110KW
5
farba: strieborná metalíza, palivo: diesel, rok výroby: 1.2.2002
Výrobné číslo(VIN): W0L0VBM6921016138
Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: Jedlové Kostolany
Vlastník: Arpád Jenei
Deň a dôvod zápisu: 21.09.2018, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
Volkswagen PASSAT, EČ: ZC053AL, rok výroby: 1992
6

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

nepojazdné

1/1

1493,11

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

neznámy

1/1

479,27

Adresa miesta, kde sa zl. Nachádza: Neznáme
Vlastník: Arpád Jenei
Deň a dôvod zápisu: 21.09.2018, podlieha konkurzu

Správca Mgr. Viliam Kolenčík
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Deň vydania: 23.11.2018

K090103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beethovenova 451/8, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-401-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/38/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Lenka Ježová

K090104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Fitoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bizetova 2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-445-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/72/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Eduard Fitoš

K090105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčovič Nikolas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružový Dvor 885 / 5, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1994
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/59/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/59/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.11.2018

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Nikolas Krajčovič, nar.: 19.1.1994, trvale bytom: Ružový Dvor 885/5,
941 07 Veľký Kýr, spisová značka: 28OdK/59/2018 týmto oznamuje:
• v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 14.11.2018 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
• v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Gazdovská 27/66, Komárno 945 01) 130, 943 66 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/324/2018 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/324/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania č.1

Dňa 07.11.2018 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania č.1 na majetok dlžníka: 31OdK/324/2018, Mária
Nagyová, nar. 18.05.1958, trvale bytom 943 66 Chľaba 130, t.č. Gazdovská 27/66, 945 01 Komárno, ktoré
bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a zverejnené v OV č. 213/2018 dňa 06.11.2018 na speňaženie nižšie
uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 205/2018, deň vydania
23.10.2018, súpisová zložka 1-2
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 16.11.2018 do 16:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 20.11.2018 o 09:00 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka spĺňa podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a za víťaznú určil ponuku
s najvyššou ponúknutou sumou.

V Nitre, dňa 20.11.2018
JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.11.2018

K090107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Gazdovská 27/66, Komárno 945 01) 130, 943 66 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/324/2018 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/324/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania č.2

Dňa 07.11.2018 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania č.1 na majetok dlžníka: 31OdK/324/2018, Mária
Nagyová, nar. 18.05.1958, trvale bytom 943 66 Chľaba 130, t.č. Gazdovská 27/66, 945 01 Komárno, ktoré
bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a zverejnené v OV č. 213/2018 dňa 06.11.2018 na speňaženie nižšie
uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 205/2018, deň vydania
23.10.2018, súpisová zložka 4-5
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 16.11.2018 do 16:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 20.11.2018 o 09:10 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka spĺňa podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a za víťaznú určil ponuku
s najvyššou ponúknutou sumou.
V Nitre, dňa 20.11.2018
JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

K090108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Gazdovská 27/66, Komárno 945 01) 130, 943 66 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/324/2018 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/324/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania č.3

Dňa 07.11.2018 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania č.1 na majetok dlžníka: 31OdK/324/2018, Mária
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Deň vydania: 23.11.2018

Nagyová, nar. 18.05.1958, trvale bytom 943 66 Chľaba 130, t.č. Gazdovská 27/66, 945 01 Komárno, ktoré
bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a zverejnené v OV č. 213/2018 dňa 06.11.2018 na speňaženie nižšie
uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 205/2018, deň vydania
23.10.2018, súpisová zložka 3 a časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku
pod č. 210/2018, deň vydania 31.10.2018, súpisové zložky č. 6,7,8V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 16.11.2018 do 16:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 20.11.2018 o 09:20 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka spĺňa podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a za víťaznú určil ponuku
s najvyššou ponúknutou sumou.
V Nitre, dňa 20.11.2018
JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

K090109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotrla Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Schurmannova 1206 / 3, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/12/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/12/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Roman Kotrla, nar. 25.4.1971, bytom Schurmanova 3, 949 01 Nitra oznamujem, že som
do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to
nezabezpečenú pohľadávku veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2,
Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713, prihlásenú prihláškou pohľadávky zo dňa 15.11.2018, v celkovej výške
1117,69 €.
Tomáš Timoranský, správca

K090110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kossuthova 766 / 7, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1986
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/70/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/70/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Vojtech Kovács, nar.: 03.06.1986, trvale bytom: Kossúthova 766/7, 943 01
Štúrovo, spisová značka: 29OdK/70/2018 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu
bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa 15.11.2018 prihláška
pohľadávky veriteľa:
Heineken Slovensko, a.s., IČO: 36 528 391, Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 6581,9 EUR. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babindol 204, 951 53 Babindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1968
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/57/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/57/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Pavol Holub, nar. 29.02.1968, trvale bytom Babindol 204, 951 53
Babindol, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Holub, s miestom podnikania Babindol
204, 951 53 Babindol, IČO: 40 879 909, sp. zn.: 30OdK/57/2018 S1893, oznamuje podľa § 167l ods. 3 ZKR, že
do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
15.11.2018 prihláška pohľadávok veriteľa:
Službyt Nitra, s.r.o., IČO: 31447929, Janka Kráľa 122, Nitra 949 01
Veriteľ si prihlásil:
·
·
·

Pohľadávku č. 1 vo výške 116 EUR
Pohľadávku č. 2 vo výške 6702,78 EUR
Pohľadávku č. 3 vo výške 14533,56 EUR

Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: spedservice s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 35 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 006 656
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu spedservice s.r.o., IČO: 46006656, so sídlom Kolárovo, Slovenská č. 35 oznamujem,
že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to
nasledovnú nezabezpečenú pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, IČO: 424995000014,
prihlásenú prihláškou pohľadávky zo dňa 15.11.2018 a to :
Veriteľ
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra

Spolu v EUR
19,11

Tomáš Timoranský, správca

K090113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Kukan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pažiti 1188/8, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/85/2018 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/85/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Ing.
Martin Kukan, nar. 25.12.1975, bytom: Na pažiti 1188/8, 951 15 Mojmírovce, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v
súlade s ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u
166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

V zmysle ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR platí, že: správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 20.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Andrea Pállová, správca

K090114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Török Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná ul. 2436 / 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Juraj Török, nar. 14. 2. 1972, bytom Dopravná 2436/9, 934 01 Levice, podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Török, s miestom podnikania Dopravná ul. 2436/9, 934 01 Levice, IČO: 34 281 291,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 2. novembra 2018 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
DÔVERA
a.s.
DÔVERA
a.s.

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ:

Štát

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Prihlásená
suma
Bratislava 851 01 Slovenská republika 2049,54 €

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Bratislava 851 01 Slovenská republika 60,00 €

suma

–

Celková

LawService Recovery, k.s., správca

K090115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szakács Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 21 / 44, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/282/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/282/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o II. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Pribinova 1, Topoľčany
95501, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Szakács Róbert, nar.
04.05.1971, trvale bytom Komenského 21/44, Želiezovce 93701, v zmysle ust. §167p ods. 1 ZKR v spojení s ust.
§167q ods. 3 ZKR oznamuje vyhlásenie druhého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 188/2018
zo dňa 28.09.2018.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
A) Hnuteľná vec / osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felícia, VIN: TMBEFF613Y7262189, Evidenčné číslo
LV093EZ, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, stav: v zlom technickom stave, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1

Podmienky II. ponukového kola:
i) Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s
výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 31OdK/282/2018“.
ii) Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
iii) Záujemca o kúpu v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s.,
číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením VS: 31OdK/282/2018 a poznámku, v ktorej sa
uvedenie základná špecifikácia alebo názov majetku, o ktorú záujemca prejavil záujem. Záujemca ďalej v ponuke
predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo. V podanej ponuke musí byť jednoznačné
vyhlásenie, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a
podpisom na ponuke s nimi prejavuje súhlas.
iv) Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu
alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo strany záujemcu s
úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže do ponukového konania v
súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na jeho
ponuky neprihliada.
v) Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je
stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
vi) Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom
zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie ponúk.
vii) Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi, záloha
prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania. Správca navyše už
nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
viii) Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
ix) Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 908 433 443 v úradných
hodinách alebo na e-mailovej adrese: nr@bric.sk
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

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

194

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

K090116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Godavec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 379, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/38/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/38/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj hnuteľnej veci zapísanej do majetku všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Godavec, nar. 16.12.1976, bytom 951 94 Hostie 379, vedenom pod
spisovou značkou 29OdK/38/2018 v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 1.kolo verejného ponukového
konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty (zverejnené
v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 211/2018 zo dňa 02.11.2018 pod číslom K083319).
V súlade s Podmienkami 1. kola VPK zo dňa 26.10.2018 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 15.11.2018.
V súlade s Podmienkami sa v sídle kancelárie správcu dňa 16.11.2018 o 10.00 hod. uskutočnilo otváranie obálok
(zaznamenané v Zápisnici z otvárania obálok v 1. kole VPK na predaj hnuteľnej veci zo dňa 16.11.2018). Do
kancelárie správcu bola v určenej lehote doručená ponuka jedného uchádzača, ktorá spĺňala všetky náležitosti a
podmienky akceptácie v 1. kole VPK v súlade s Podmienkami.
Správca vyhodnotil prijatú ponuku 1. kola VPK nasledovne:
1. Uchádzač (ponuka doručená dňa 13.11.2018):
Štefan Uškert - ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec = 411,- EUR
- ponuka určená správcom ako najvyššia ponuka - ponuka úspešného uchádzača
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo VPK na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty bolo úspešné
a ponuka uchádzača č. 1 – Štefan Uškert bola vyhodnotená ako víťazná.
Vzhľadom na ust. §-u 167r ZoKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby dlžníka (podľa ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR), ak majú záujem o vykúpenie
predmetnej hnuteľnej veci z konkurznej podstaty, ktorá bola predmetom 1. kola VPK, aby v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznamu v OV uhradili správcovi sumu rovnajúcu sa ponúknutej kúpnej cene víťazného
uchádzača č. 1, t.j. 411,- EUR na účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu IBAN: SK41 1100 0000 0026
2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba uviesť: 29OdK/38/2018 – SEAT „meno oprávnenej osoby a jej
vzťah k dlžníkovi“.
Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb dlžníka nevyužije v stanovenej lehote právo vykúpiť predmetný majetok
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v 1. kole VPK, správca v súlade s Podmienkami uzatvorí zmluvu
s víťazným uchádzačom č. 1 – Štefan Uškert.

V Nitre, dňa 20.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sisik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 614, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1966
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-409-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Ján Sisik

K090118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaziová Adriena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyškovce nad Iplľom 32, 935 77 Vyškovce nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/31/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/31/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Adriena Kaziová, nar.: 05.10.1971, trvale bytom: Vyškovce
nad Ipľom 32, 935 77 Vyškovce nad Ipľom, (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ods.
1 ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Segíň Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
55 -, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958

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

196

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/96/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/96/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, správca dlžníka: Ľubomír Segíň, narodený dňa: 22.03.1958, bytom: Hosťovce č.: 55, 951 91
Hosťovce, SR ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 28OdK/96/2018), oznamuje, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert Hipp – správca

K090120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Segíň Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
55 -, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/96/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/96/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, správca dlžníka:Ľubomír Segíň, narodený dňa: 22.03.1958, bytom: Hosťovce č.: 55, 951 91
Hosťovce, SR ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 28OdK/96/2018), správca zapísaný v zozname správcov pod
zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm.b) zákona č.:
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo
výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je číslo účtu: SK 89
1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0096, v správe pre adresáta uviesť: Segíň, vedený v UniCredit Bank a.s., Kaucia
sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade
veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm.a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
JUDr.
Róbert HIPP - správca

K090121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Marko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermany 89, 956 08 Čermany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-425-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/60/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Peter Marko

K090122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská ulica 496 / 48, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1986
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/297/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/297/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Peter Tóth, nar.: 24.10.1986, trvale bytom: Hronská cesta
496/48, 935 63 Čata, t.č. bytom Parková 15, 935 61 Hronovce, obchodné meno: Peter Tóth, miesto
podnikania: Hronská cesta 496/48, 935 63 Čata, IČO: 44 335 865, (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·

sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Segíň Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
55 -, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/96/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/96/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Ľubomír Segíň, narodený dňa: 22.03.1958, bytom: Hosťovce č.: 55, 951 91 Hosťovce, SR, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra 28OdK/96/2018 zo dňa 14.11.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č.
223/2018 dňa 20.11.2018. Dňom 21.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

198

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, k číslu konania: 28OdK/96/2018 S 1487. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. 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. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR. Invitation to lodge a
claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra,
No. 28OdK/96/2018 dated 14.11.2018 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Ľubomír Segíň,
narodený dňa: 22.03.1958, bytom: Hosťovce č.: 55, 951 91 Hosťovce, SR. This resolution of the District Court
Nitra was published in Commercial Bulletin no. 223/2018 on 20.11.2018 Bankruptcy was declared on
21.11.2018. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly
„the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy prodecure in one original to the Okresný súd Nitra (District court
Nitra), seated Štúrova 9, 949 68 Nitra, to the No.: 28OdK/96/2018 and in one original to the bankruptcy trustee
to the adress: JUDr. Róbert Hipp, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No.
28OdK/96/2018 S1487. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and
of the debtor, the legal casue of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and
the amount of the principal and the interests, the legal cause of teh insterests; the application of claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depen on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as
EUR. Documents proving the information provided in the applicaton of claim have to be anclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form inclue a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in
the Saovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slvoak
Republic must proceed according the Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Any
application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the applicaton of
claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according
of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Segíň Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
55 -, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/96/2018 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/96/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podaním zo dňa 27.08.2018 ( podanie č.: 9200378793) dlžník vyhlásil, že za posledné tri roky nevlastnil majetok
väčšej hodnoty.
Podaním zo dňa 27.08.2018 ( podanie č.: 9200378793) dlžník vyhlásil, že v súčastnosti nevlastní žiaden aktuálny
majetok.

K090125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1208, správca
úpadcu: Branislav Gajdoš, nar.: 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 07.11.2018 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ulica
Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Karadžičova 17
Bratislava 825 22 31 383 408 Slovenská republika 201,93 EUR

JUDr. Miroslav Belica, správca

K090126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Desatová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fundušská 25, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/39/2018 S1893
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
29OdK/39/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Alžbeta Desatová, nar.: 27.02.1974, trvale bytom: Fundušská
25, 951 72 Neverice, (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Noémi Kobolková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 44, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/76/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/76/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka Noémi Kobolková, nar. 08.02.1966, bytom Cyrilometódska 44,
940 02 Nové Zámky

1. Súpisová položka č.1 – Nehnuteľný majetok
a. Parcela reg. „C-KN“ parc.č. 10533/1 o výmere 566 m2, označené ako zastavané plochy a nádvoria,
evidované na LV č. 10246 pre k.ú. Nové Zámky, vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny
odbor, spoluvlastnícky podiel : 2/400
b. Parcela reg. „C-KN“ parc.č. 10549 o výmere 1133 m2, označené ako zastavané plochy a nádvoria,
evidované na LV č. 10246 pre k.ú. Nové Zámky, vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny
odbor, spoluvlastnícky podiel: 2/400
c. Parcela reg. „C-KN“ parc.č. 10543 o výmere 532m2, označené ako zastavané plochy a nádvoria,
evidované na LV č. 10302 pre k.ú. Nové Zámky, vedené Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny
odbor, spoluvlastnícky podiel: 2/64

Celková súpisová hodnota majetku uvedeného pod písm. a) b) c) je v celkovej sume 60,-€, slovom:
šesťdesiat Eur

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

201

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

V Nových Zámkoch dňa 20.11.2018

K090128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Liška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulská 13/27, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/164/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/164/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Majetok dlžnika Michal Líška, nar. 26.9.1972, bytom Želiezovce, Mikulska 13/27 zo všeobecenej postaty bol
speňažený v I. kole ponukového konania, ktoré bolo zverenjené v obchodnom vestníku dňa 3.10.2018.
Predmetom predaja boli nehnuteľnosti vedené na LV č. 266 v katastrálnom územi Vozokany nad Hronom v
spoluvlastníckom podiele dlžníka vo veľkosti 1/6 k celku.
Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Nezabezpečení veritelia prihlásených pohľadávok:
prihlásená
- Sociálna poisťovňa, a.s. Nitra, pohľadávka vo výške

uznaná

1.446,45 €

1 446,45 €

- ČSOB, a.s. Bratislava,pohľadávka vo výške

507,14 €

507,14 €

Spolu:

1.953,59 €

1.953,59 €

Rozvrhová časť:
Celková hodnota speňaženého majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu je 253,22 €.
Pohľadávky proti podstate:
- 5,26 € overenie podpisu na zmluve
Odmena správcu zo sumy 247,96 € 15 % - 37,20 €
Nezabezpečení veritelia budú uspokojený zo sumy 210,76 € čo je 10,778 % nasledovene:
- Sociálna poisťovňa, a.s. Nitra v sume 54,71 €
- ČSOB, a.s. Bratislava v sume 156,05 €.

JUDr. Mariana Zavacká - správca
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K090129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Turanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nové Zámky – Mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové
Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/68/2018 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/68/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Monika
Turanová, nar. 12.05.1975, bytom Mesto Nové Zámky – Mestský úrad, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové
Zámky, oznamuje podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa
končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 20.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K090130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Vojteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická 736, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1940
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Vojteková, nar. 17.10.1940, bytom Levická
736, 952 01 Vráble oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk. LEGES Recovery k.s., správca

K090131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Vojteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická 736, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1940
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu Anna
Vojteková, nar. 17.10.1940, bytom Levická 736, 952 01 Vráble (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra,
sp. zn.: 30OdK/94/2018, zo dňa 07.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings,
as the insolvency practitioner of Anna Vojteková, d.o.b. 17th October 1940, residing Levická 736, 952 01 Vráble (hereinafter only “the
Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Nitra, No. 30OdK/94/2018 dated 7th November 2018 bankruptcy
was declared on the Bankrupt‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2018 dňa 13.11.2018. Dňom 14.11.2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 218/2018 on 13th November 2018. Bankruptcy was
declared on 14th November 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA”) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring
the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the
publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199
sec. 9 BRA).
2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – LEGES
Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovensko a v jednom rovnopise na súde, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. 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 ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be submitted in one original to the
insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovak Republic and in one original at the court,
whereby it must be delivered to the insolvency practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§
167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
3. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, the application shall be taken into consideration, but the creditor
cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not
be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Business Journal after the delivery of the application to the insolvency practitioner. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3
BRA).
4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167l ods. 2 ZKR).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the debtor, if it is
assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
5. 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 (§ 167l ods. 2 ZKR).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person other than the bankrupt, if it
is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
7. 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 ZKR).
7. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
8. 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 ZKR).
8. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
9. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
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dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
9. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
10. 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 ZKR).
10. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the insolvency
practitioner by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or
published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency
practitioner with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky na nasledovnej webovej adrese: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the
website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20.
mája
2015
o insolvenčnom
konaní
sa
nachádza
na
nasledovnej
webovej
adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015
dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
13. 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 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the
application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not account the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.
15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise
the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
16. 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 ZKR).
16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the
insolvency practitioner, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1
ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he is preparing the final
schedule of claims in the Business Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015 Insolvency proceedings.
V Nitre, dňa 20.11.2018
In Nitra, on 20th November 2018
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K090132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Vojteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická 736, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1940
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Vojteková, nar. 17.10.1940, bytom Levická 736, 952 01 Vráble v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť priezvisko
úpadcu. 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.
V Nitre, dňa 20.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Hulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1831/9, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1950
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2018 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Viera
Hulová, nar. 29.07.1950, bytom Krušovská 1831/9, 955 01 Topoľčany, oznamuje podľa § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 20.11.2018
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K090134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kesovský rad (t.č. Hlboká 51 949 01 Nitra) 1174/6, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/61/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/61/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Alica Rácová, nar. 09.02.1965, trvale bytom
Kesovský rad 1174/6, 951 15 Mojmírovce, t.č. Hlboká 51, 949 01 Nitra, v konkurze vedenom na Okresnom
súde Nitra pod sp. zn. 29OdK/61/2018, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

207

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do
zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu,
zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
IČO: 36 284 831
23,08EUR
3/3

Prihlásená suma
319,03 EUR

Zapísaná do zoznamu
pohľadávok
pod
číslom
3/1

27,08EUR

3/2

V Nitre, dňa 19.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Žaťková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Matušku 2250/14, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra- Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/44/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/44/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníčky Oľga Žaťková nar.13.02.1968, bytom J.Matušku 2250/4,
955 01 Topoľčany, t.č.Materská škola J.Kráľa 1, 955 01 Topoľčany v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov doplňuje súpis všeobecnej podstaty.
Popis
zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte dlžníčky

V Nitre, dňa 20.11.2018

Súpisná hodnota
60,82,-€

Deň a dôvod zapísania
20.11.2018
majetok dlžníka podľa §67 ods.1 písm.a) ZKR

JUDr.Peter Bojda

K090136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Priecel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tríbečská 2136/8, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/60/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/60/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Tomáš Priecel, nar. 01.03.1991, bytom Tríbečská 2136/8,
955 01 Topoľčany, sp. zn.: 30OdK/60/2018 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §
166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí. Týmto Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
V Nitre, dňa 20.11.2018

K090137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Buchlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suľany 231, 951 25 Hruboňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra- Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/118/2017S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/118/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Jany Buchlíkovej nar.10.06.1981, bytom Suľany č.231,
951 25 Hruboňovo vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1.kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníčky.
Predmet ponukového konania
Pozemky:
číslo parcely druh pozemku

výmera

číslo LV kat. územie podiel

596

Lesné pozemky

662 m2

1102

Čab

3/16-iny k celku

310/2

Trvalé trávnaté porasty 2144 m2 1536

Čab

1/64-ina k celku

395/1

Orná pôda

13189 m2 1536

Čab

1/64-ina k celku

606

Lesné pozemky

1824 m2 1536

Čab

1/64-ina k celku

872

Orná pôda

2582 m2 1536

Čab

1/64-ina k celku

961

Lesné pozemky

50 m2

1536

Čab

1/64-ina k celku

962

Lesné pozemky

147 m2

1536

Čab

1/64-ina k celku

obec deň a dôvod zapísania
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra
8.2.2018
Čab
výsledok lustrácie databázy katastra

hodnota
99,30,-€
3,22,-€
163,21,-€
22,80,-€
31,95,-€
0,06,-€
1,84,-€

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku
33/2018 dňa 15.02.2018.
Súpisová hodnota: 322,38,-€ určená odhadom správcu.
Lehota na predkladanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej
kúpnej sumy ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od
zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca
konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz
27OdK/118/2017.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com
potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú.
SK1083300000002501290316, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa nehnuteľnosti
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o nehnuteľnosti prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak
viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Nitre, dňa 20.11.2018

JUDr.Peter Bojda

K090138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dionýz Kómár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 298/39, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/40/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/40/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – nehnuteľnosti

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Dionýz Kómár, nar.: 21.07.1956, bytom
Novozámocká 298/39, 943 42 Gbelce, konanie vedené na OS Nitra, sp. zn.: 29OdK/40/2018 vyhlasuje v zmysle
prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka – nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 1434 v k.ú. Rúbaň, zapísanej v súpise majetku konkurznej podstaty, súpisová zložka č. 3, zverejnené v OV č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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209/2018 zo dňa 29.10.2018.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – Dionýz Kómár - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v
ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemcovia o kúpu peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s. č. účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu najneskôr do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť
súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet.
Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom
rozsahu.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
·

·

presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
ponuku kúpnej ceny v EUR.

Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového konania rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka. Všetky náklady
predaja znáša úspešný záujemca .
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dionýz Kómár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 298/39, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/40/2018 S1604
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Okresný súd Nitra
29OdK/40/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – nehnuteľnosti

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Dionýz Kómár, nar.: 21.07.1956, bytom
Novozámocká 298/39, 943 42 Gbelce, konanie vedené na OS Nitra, sp. zn.: 29OdK/40/2018 vyhlasuje v zmysle
prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka – nehnuteľnosti zapísanej na LV
č. 2380 v k.ú. Rúbaň, zapísanej v súpise majetku konkurznej podstaty, súpisová zložka č. 2, zverejnené v OV č.
209/2018 zo dňa 29.10.2018.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – Dionýz Kómár - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v
ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemcovia o kúpu peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s. č. účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu najneskôr do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť
súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet.
Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom
rozsahu.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
·

·

presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
ponuku kúpnej ceny v EUR.

Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového konania rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka. Všetky náklady
predaja znáša úspešný záujemca .
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K090140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dionýz Kómár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 298/39, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1956
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/40/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/40/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – hnuteľnej veci

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Dionýz Kómár, nar.: 21.07.1956, bytom
Novozámocká 298/39, 943 42 Gbelce, konanie vedené na OS Nitra, sp. zn.: 29OdK/40/2018 vyhlasuje v zmysle
prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka – hnuteľnej veci – motorového
vozidla zn. ŠKODA Felícia, zapísaného v súpise majetku konkurznej podstaty, súpisová zložka č. 1, zverejnené
v OV č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE – Dionýz Kómár - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v
ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemcovia o kúpu peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s. č. účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu najneskôr do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť
súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet.
Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom
rozsahu.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
·

presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
ponuku kúpnej ceny v EUR.

Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového konania rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka. Všetky náklady
predaja znáša úspešný záujemca .
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudec Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. A. Komenského 237/34, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1987
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/267/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/267/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Michal Hudec, nar. 17.02.1987, bytom J. A. Komenského 237/34, 038 52 Sučany (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných
hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K090142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudec Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. A. Komenského 237/34, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1987
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/267/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/267/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Michal Hudec, nar. 17.02.1987, bytom J. A. Komenského 237/34, 038 52 Sučany (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK66 0900 0000 0051 3311 3685, GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Insolvency services, k.s., správca

K090143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudec Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. A. Komenského 237/34, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1987
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/267/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/267/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Michal Hudec, nar.: 17.02.1987, trvale bytom J. A. Komenského 237/34, 038 52 Sučany (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 08.11.2018, sp. zn.
3OdK/267/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa 14.11.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
026 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1856 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Michal Hudec, born on 17.02.1987, with permanent address at J. A. Komenského 237/34, 038
52 Sučany (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Žilina of 08.11.2018, ref. No. 3OdK/267/2018 published in the Commercial report No. 219/2018 of 14.11.2018
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Radlinského 1730, 026
01 Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1856 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
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receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
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Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Dolnom Kubíne, dňa 19.11.2018
In Dolný Kubín, on 19.11.2018
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K090144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Fričová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 6B/25, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/164/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/164/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

zo všeobecnej konkurznej podstaty sa dňom 20.11.2018 v súlade s § 167p ZKR vylučuje nasledovný majetok:
Majetok patriaci do všeobecnej podstaty pod poradovými číslami 1 – 10. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v OV 167/2018 zo dňa 30. 08. 2018
Z dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole.
Deň vylúčenia zo súpisu majetku konkurznej podstaty: 20.11.2018

v Čadci dňa 20. 11. 2018
Imrich Šimulák - správca

K090145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Haša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/210/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3odK/210/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 10. 09. 2018, č. k. 3OdK/210/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu: Dušan Haša, nar. 31. 08. 1954, bytom Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej
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pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 010 01
Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom
kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 17. 09. 2018, č. OV
179/2018 pod podaním číslo K069052.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 22. 05. 2018a písomného vyhlásenia zo dňa 22. 05. 2018, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka Dušan Haša, nar. 31. 08. 1954, bytom Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, Národná 34, 010
01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Dušan Haša, nar. 31. 08.
1954, bytom Bajzova 2415/20, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, Národná 34, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), občan SR,
pod. sp. zn.: 3OdK/210/2018, zrušuje.
v Čadci dňa 20. 11. 2018
Imrich Šimulák - správca

K090146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Dubeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/213/2018/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/213/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 8OdK/213/2018 zo dňa 11.09.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.179/2018 zo dňa 17.09.2018, a ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 18.09.2018, bol na majetok dlžníka
Tomáš Dubeň, nar. 05.12.1990, bytom 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom: Tomáš Dubeň, s
miestom podnikania: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Ružinov, IČO:51 778 173, vyhlásený konkurz a
za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil majetok,
ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že konkurz na majetok Tomáš Dubeň, nar. 05.12.1990, bytom 010 01 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 8OdK/213/2018 zrušuje.
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V Dolnom Kubíne, dňa, 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K090147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VYPECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 8055/9, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 380 059
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2017 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podmienky ponukového konania – VYPECO, a.s., „v konkurze“, IČO: 36 380 059, Kragujevská 8055/9, 010
01 Žilina
V Žiline dňa 20.11.2018
Správca konkurznej podstaty úpadcu VYPECO, a.s., „v konkurze“, IČO: 36 380 059, Kragujevská 8055/9, 010 01
Žilina, JUDr. Jana Košová, správca S1855, J. Milca 11, 010 1 Žilina, na základe záväzného pokynu veriteľského
výboru zo dňa 19.10.2018 vyhlasuje 4. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu, v zmysle uznesenia č. 1 z hlasovania veriteľského výboru.
„Peňažné pohľadávky“
1.

Pohľadávka voči dlžníkovi DS REAL, a.s., Bratislavská cesta 5046, 921 01 Piešťany, IČO:
36 235 784, v sume 1 700 000 Eur., súpisová hodnota: 1 700 000 Eur., podiel 1/1.

Právny dôvod: nezaplatená odplata za postúpenie pohľadávky, pôvodná splatnosť: 15.05.2011.
Pohľadávka uznaná formou notárskej zápisnice NZ12958/2011.
2.

Pohľadávka voči dlžníkovi DS REAL, a.s., Bratislavská cesta 5046, 921 01 Piešťany, IČO: 36 235 784,
v sume 1 600 000 Eur., súpisová hodnota: 1 600 000 Eur., podiel 1/1.

Právny dôvod: nezaplatená odplata za postúpenie pohľadávky, pôvodná splatnosť: 15.05.2011.
Pohľadávka uznaná formou notárskej zápisnice NZ12975/2011.
Pohľadávky sa predávajú samostatne ako pohľadávky č. 1 a č. 2
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácií formou ponukového konania a to za nasledovných podmienok:
1. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením: „Ponukové konanie –
konkurz – VYPECO, a.s. „v konkurze“, Kragujevská 8055/9, 010 01 Žilina, IČO: 36 380 059 – neotvárať“
najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Jana
Košová, správca S 1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Každý záujemca môže
predložiť na tú istú časť majetku úpadcu len jednu ponuku, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
2.
a.

Ponuka musí obsahovať:
Označenie záujemcu:
- u právnických osôb – obchodné meno, sídlo, IČO
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- u fyzických osôb – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia
Vyznačenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj. (buď ako pohľadávka č. 1 alebo pohľadávka č. 2)
Návrh cenovej ponuky – v 4. kole verejného ponukového konania sa predaj uskutoční za 25%
súpisovej hodnoty:

-

Pohľadávka č. 1 – 425 000 Eur.

-

Pohľadávka č. 2 – 400 000 Eur.

d.

Preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba: originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky, fyzická osoba – podnikateľ: overená fotokópia
preukazu totožnosti a originál aktuálneho výpisu zo živnostenského alebo iného obdobného registra nie
starší ako 3 mesiace od doručenia ponuky. Fyzická osoba – nepodnikateľ: overená fotokópia preukazu
totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť výlučného vlastníctva
kupujúceho alebo do bezpodielového spoluvlastníctva, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
e. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 20% z navrhovanej kúpnej ceny
f.
Doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny
g. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencií záväzkov voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi,
nebude považovaná za riadne podanú
h. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom
uhradenú zálohu za kúpnu cenu
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť.
4. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada. Správca
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
5. Záujemca je povinný zložiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 20% z kúpnej ceny na účet č. IBAN: SK29 0900
0000 0051 3403 5463 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. do dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Táto
záloha sa v prípade úspechu záujemcu v ponukovom konaní započíta na kúpnu cenu.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
7. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky, súčasne bude správcom
vyhodnotený ako víťaz a jeho ponuka bude schválená veriteľským výborom. Víťaznú ponuku vyhodnotí správca
do 10 dní od otvorenia obálok, a to najmä podľa týchto kritérií:
- ponúknutá cena a platobné podmienky
8. Celok ponúkanej kúpnej ceny musí úspešný záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz, doplatiť
do 14 dní odo dňa doručenia vyhodnotenia ponúk. Pri splnení tejto podmienky správca v lehote 21 dní odo dňa
doručenia vyhodnotenia uzavrie s víťazom kúpnu zmluvu.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
10. Záujemca sa môže uchádzať o predmet predaja ako jednotlivé položky: Pohľadávka č. 1 a Pohľadávka č. 2.
11. Bližšie informácie o podmienkach predaja, o ponúkanom majetku záujemcovia získajú na adrese: JUDr. Jana
Košová, správca S1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina, e-mail: kancelariaspravcakosova@gmail.com, + 421 904
561 861.
JUDr. Jana Košová, správca
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K090148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubiš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 34, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/122/2018 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/122/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Martin Kubiš, nar.: 22.9.1960, bytom Východná 34, 032 32 Východná som postupom podľa §
166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K090149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kopka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dražkovce 39, 038 02 Dražkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/221/2018.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/221/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1:
Súpisná položka majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
Vlastník: KOPKA Ľubomír, nar. 23.05.1988,
Súpisná hodnota: 500,00 Eur.

Mena: Euro

K090150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Maršo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7K/8/2017/S1490
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Okresný súd Žilina
7K/8/2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož, správca so sídlom A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu Peter Maršo, nar.: 18.8.1974, trvale bytom Žilina, týmto podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate. Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Poučenie: Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia tohto 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 Ružomberku dňa 20.11.2018
JUDr. Michal Brož, správca

K090151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňuš Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Poriečie 1339 / 99, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/228/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/228/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Kamil Beňuš, nar. 18.07.1967, bytom Ulica Poriečie 1339/99, 029 56
Zákamené, podnikajúceho pod obchodným menom Kamil Beňuš, s miestom podnikania Ulica Poriečie 1339/99,
029 56 Zákamenné, IČO: 37 391 704, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si
je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca
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K090152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Török Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/244/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/244/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Július Török, nar. 02.03.1967, bytom 036 01 Martin, podnikajúceho pod
obchodným menom Július Török, s miestom podnikania A. Stodolu 5205/25, 036 01 Martin, IČO: 35 392 550,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na
tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K090153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/258/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/258/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Gejza Baláž, nar. 21.07.1964, trvale 036 01 Martin, týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení
neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.:
0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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
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popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K090154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Zvrškovcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/249/2018/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/249/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka
Ingrid Zvrškovcová, nar. 20.5.1965, Karpatská 8388/13, 010 08 Žilina, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
majetku, ktorý bol zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.
V Ružomberku dňa 20.11.2018
JUDr. Michal Brož, správca

K090155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárpoľská 6445/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.1.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7 OdK/6/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7 OdK/6/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline zo dňa 17.1.2018 na majetok
dlžníka Martina Ištoková, nar. 28.01.1986, bytom Rybárpoľská 6445/14, 034 01 Ružomberok, do 15.01.2015
podnikajúci pod obchodným menom Martina Ištoková, s miestom podnikania Rybárpoľská 6445/14, 034 01
Ružomberok, IČO: 46882375,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 05.02.2018, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol by byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ( ust. §
167t ods. 1 ZKR) , oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí . V zmysle ust. § 167v ods.1
ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov bude
uložený na Okresnom súde v Žiline.
v Martine 19.11.2018
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K090156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedorová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 823, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/177/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/177/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Anna Fedorová, nar. 1. 9. 1968, bytom Nová Bystrica 823, 023 05 Nová Bystrica, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
na
prihlásenie
pohľadávok bola
dňa
17.
októbra
2018
Správcom
do
zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
RECLAIM, a.s.

IČO:
46076760

Ulica:
Staromestská

Číslo: Obec
3
Bratislava

PSČ:
Štát
811 03 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
96 157,98 €

LawService Recovery, k.s., správca

K090157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 432, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/215/2018 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/215/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Michal Miho, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Šustek, nar. 31.01.1968, bytom Horelica 432, 022 01
Čadca, oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
14.09.2018 v konaní č. 2OdK/215/2018, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 21.09.2018, pod č. OV
183/2018 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu záveru správca
konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 14.09.2018, ktorým
vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze
(ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
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3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Michal Miho, správca

K090158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinka Albert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 1518, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/266/2018 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/266/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000,ako správca dlžníka Albert Martinka, nar.
13.9.1976, bytom Dolinky 1518,013 62 Veľké Rovné, do 9.11.2017 podnikajúci pod obchodným menom Albert
Martinka s miestom podnikania, Dolinky 1518, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 51 118 599,oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn.:9OdK/266/2018 zo dňa 9.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcytrustee of the Albert Martinka, nar. 13.9.1976, bytom Dolinky 1518,013 62 Veľké Rovné, Slovak
republic,(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Žilina,No. 9OdK/266/2018 dated on 9.11. 2018, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.221/2018 dňa 16.11.2018.
Dňom 17.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 221/2018 on 16th 2018.
november Bankruptcy was declared on 17th november 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended
(hereinafteronly„the BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). 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
ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
bypublishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day
ofpublishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicialdecision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring thebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of thebankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court
receives during thebankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request
on restructuring by aresolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Anna Machajdová, so sídlom Budovateľská
516/2, 038 53 Turany, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. 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 ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Anna Machajdová,
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the
basicregistration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shallbe considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in theBusiness Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
intoconsideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registeredclaim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied onlyfrom the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was publishedinthe Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration
of such claim intothe list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and theregistered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. 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 (§
28ods.4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
applicationdelivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy,otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. 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
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
thefulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment ofthe conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
thetermination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. 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 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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otherperson as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Suchcreditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
whichensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent,in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec.
7 BRA).
9. 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 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
willnot be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
tohanding over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can bealleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying
all otherclaims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements;otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application
are: a) name,surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seatof the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the
claim from thegeneral property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. 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 ZKR)
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order,subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. 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 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
ariseor the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
thefixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
14. 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 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
bestated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
theday of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
isalleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
CentralBank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
withprofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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15. 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 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
theaccounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
thenon-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. 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 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovakrepublic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
fordelivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documentswill be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
courttogether with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
intoconsideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
thesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be
delivered tothe trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by
anapplication, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). 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. 3Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
thejudge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
todecide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise
thedoubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections
(197sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
thejudge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason
ofexclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration;in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil
procedure).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
theSlovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Turanoch dňa 20.11.2018
In Turany, on 20th november 2018
JUDr. Anna Machajdová - správca

K090159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinka Albert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 1518, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/266/2018 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/266/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Albert Martinka, nar. 13.9.1976, bytom Dolinky 1518,013 62 Veľké Rovné, do
9.11.2017 podnikajúci pod obchodným menom Albert Martinka s miestom podnikania, Dolinky 1518, 013 62 Veľké
Rovné, IČO: 51 118 599
možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej, emailovej alebo telefonickej dohode.
Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

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

232

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

K090160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Grieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 227, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 663 973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/25/2012 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/25/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Alena Balážová úpadcu - Richard GRIEGER, 038 61 Turčianske Kľačany 227, IČO: 40 663 973
v konkurznom konaní 3K 25/2012, zvoláva v súlade s ust. § 34, ods. 2 z. č. 7/2005 Z. z, v znení jeho noviel,
Schôdzu Veriteľov na deň 30.11.2018 o 14,00 hod. do sídla kancelárie správcu Rosinská cesta 8, 010 08
Žilina, VI. poschodie, č. d. 601 (bývalé VÚVT) s nasledovným programom:
1.Otvorenie schôdze
2. Voľba člena veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
Pri prezentácií veritelia predložia doklad o ich totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov na SV predložia overenú plnú moc na zastupovanie veriteľa na Schôdzi veriteľov, a doklad
ich totožnosti.
JUDr. Alena Balážová - správca

K090161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1386/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1994
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-429-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/216/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Patrik Berky

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

233

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

K090162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kratochvíl Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C. Majerníka 4614/17 4614/17, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/262/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/262/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Martin Kratochvíl, nar. 03.06.1991, bytom C. Majerníka 4614/17, 036 01
Martin - Košúty, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Kratochvíl, s miestom podnikania C. Majerníka
4614/17, 036 01 Martin, IČO: 50 191 403, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si
je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K090163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Faturová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S.Timravy 948/1, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1957
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/219/2018 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/219/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
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Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 25. 10. 2018
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K090164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemančíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 762/2, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/272/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/272/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Anna Zemančíková, nar. 04.03.1977, bytom Školská 762/2, 013 01
Teplička nad Váhom, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036
01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred
dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863.
Ing. Elena Fioleková, správca

K090165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKOMIX, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družinská 897 / 0, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 414 930
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Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: MIKOMIX, spol.
s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 20.11.2018 doručená do kancelárie správcu
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 35 697 270, s por. č. 1, s celkovou sumou 3.857,47 €.
Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s., správca

K090166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brtko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 262, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Vec:
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť rozvrh konečného
výťažku

JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, č. správcu S1777, správca
úpadcu: Vladimír Brtko, nar. 29.04.1961, bytom Školská 262, 029 43 Zubrohlava (do 01.01.2016 podnikajúci pod
obchodný menom Vladimír Brtko, s miestom podnikania Školská 262, 029 43 Zubrohlava, IČO: 17 809 720),
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavila
zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do oddelenej podstaty, a to konkrétne:

nehnuteľností nachádzajúcich sa
b.

·

v okrese: Námestovo, obec: Zubrohlava, katastrálne územie: Zubrohlava, zapísané v evidencii
Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 809, a to konkrétne:
rodinného domu so súpisným číslom 262 s príslušenstvom, postaveného na pozemku parcely registra
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„C“ č. 14/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
pozemku parcely registra „C“ č. 14/5 o výmere 126 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
pozemku parcely registra „C“ č. 14/3 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
pozemku parcely registra „C“ č. 14/4 o výmere 281 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej
len ako „Nehnuteľnosť I“),
b. v okrese: Námestovo, obec: Zubrohlava, katastrálne územie: Zubrohlava, zapísané v evidencii
Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1024, a to konkrétne:
pozemku parcely registra „C“ č. 15/2 o výmere 1079 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty (ďalej len
ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „Nehnuteľnosť“).

Zabezpečený veriteľ:
·
·
·

Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO:
36 854 140, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 4314/B (ďalej len ako „Zabezpečený veriteľ 1“),
Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31749542, so sídlom: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 (ďalej
len ako „Zabezpečený veriteľ 2“),
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s, IČO: 31 335 004, so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 479/B (ďalej len
ako „Zabezpečený veriteľ 3“ a spolu so Zabezpečeným veriteľom 1 a Zabezpečeným veriteľom 2 ďalej
len ako „Zabezpečený veriteľ“).

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ 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.

JUDr. Jana Živická - správca

K090167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefániková Ľubica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karvaša a Bláhovca 3573/55, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdS/7/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdS/7/2018
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka Ing. Ľubica Štefániková, nar. 14.01.1979, bytom Karvaša a Bláhovca
3573/55, 038 61 Vrútky, do 09.10.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Ľubica Štefániková, s
miestom podnikania Karvaša a Bláhovca 3573/55, 038 61 Vrútky, IČO: 50 165 003, do funkcie ustanovený
uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 29.10.2018, sp.zn. 8OdS/7/2018, týmto oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
kancelárie správcu: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy (vedľa
ÚVN SNP), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť elektronicky na e-adrese: rkois@samsonpartners.sk.
V Ružomberku, dňa 20.11.2018
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hariel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 52/2, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1989
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/161/2018-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/161/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca dlžníka
Vladimír Hariel, nar. 19. 8. 1989, bytom Jánošíkova 52/2, 038 52 Sučany , v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 8OdK/161/2018 týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že
dňa 19. 11. 2018 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. ,
Cintorínska 21, Bratislava , IČO : 35 776 005 prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 v celkovej sume 201,68 € .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K090169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefániková Ľubica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karvaša a Bláhovca 3573/55, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdS/7/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdS/7/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o začatí hlavného insolvenčného konania
Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IČO: 42 067 286, správca
dlžníka Ing. Ľubica Štefániková, nar. 14.01.1979, bytom Karvaša a Bláhovca 3573/55, 038 61 Vrútky, do
09.10.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Ľubica Štefániková, s miestom podnikania Karvaša a
Bláhovca 3573/55, 038 61 Vrútky, IČO: 50 165 003, v súlade s ustanovením článku 54 a nasl. Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
oznamuje zahraničným veriteľom nasledovné:
Mgr. Richard Koiš, MBA, with office Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK, IČO: 42 067 286, trustee of the
debtor Ing. Ľubica Štefániková, born on 14.01.1979, with permanent residence Karvaša a Bláhovca 3573/55, 038
61 Vrútky, SK, until 09.10.2018 business under a name Ing. Ľubica Štefániková, with a place of business Karvaša
a Bláhovca 3573/55, 038 61 Vrútky, IČO: 50 165 003, according to the article 54 et seq. Direction of the European
Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015 announces to foreign creditors the following:
Okresný súd Žilina Uznesením zo dňa 29.10.2018, č. k. 8OdS/7/2018, rozhodol tak, že poskytol dlžníkovi ochranu
pred veriteľmi. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 213/2018 dňa 06.11.2018 a účinným sa
stalo dňa 07.11.2018.
The District Court Žilina by its decision from 29.10.2018, No. of court proceedings 8OdS/7/2018, decided to give
the Debtor protection from creditors. The decision was published in Commercial Bulletin No. 213/2018 on
06.11.2018 and became effective on 07.11.2018.
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadnuť do návrhu splátkového kalendára.
Anyone, who claims to be a creditor, has the right to look into the repayment schedule.
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu správcu o zostavení návrhu splátkového kalendára v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota
uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov
sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky
veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
Any creditor who may be aggrieved by the repayment schedule may file an objection within 90 days of the
publications of the trustee’s notification of the drafting of the repayment schedule in the Commercial Bulletin. As
soon as this period expires, the trustee will submit a draft repayment schedule along with creditors’ objections to
the court. The trustee shall make statement to creditors’ objections. Where appropriate, the trustee shall also
provide the debtor’s statement. If the creditors’ objections are addressed, the trustee may modify the draft
repayment schedule to the benefit of the creditors.
V Ružomberku dňa 20.11.2018/In Ružomberok on 20.11.2018
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca/trustee

K090170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Orlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomná 192, 029 54 Lomná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/268/2018.S647

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
9OdK/268/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľudmila
Orlovská, nar. 14.03.1959, bytom: Lomná 192, 029 54 Lomná týmto podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v
spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo nahliadnuť do správcovského spisu č.
9OdK/268/2018.S647 počas konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 7.30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii
správcu.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese jarosciak@realitaza.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421
(0) 903522630.

K090171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Orlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomná 192, 029 54 Lomná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/268/2018.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/268/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka Ľudmila Orlovská,
nar. 14.03.1959, bytom: Lomná 192, 029 54 Lomná, týmto podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu vo výške 350,- Eur pri popretí
pohľadávky treba poukázať na bankový účet číslo IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151. Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky - správy pre prijímateľa meno
alebo názov veriteľa.

K090172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feldsam Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diaková 20, 038 02 Diaková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/131/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/131/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Martin Feldsam, nar. 22.04.1994, bytom Diaková 20, 038 02 Diaková,
podnikajúceho pod obchodným menom Martin Feldsam, s miestom podnikania Diaková 20, 038 02 Dražkovce,
IČO: 51 386 071, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do kancelárie správcu doručené nasledovné prihlášky
pohľadávok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Dňa 17.09.2018 bola doručená súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s. so
sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v
celkovej sume 4670,25 €, pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 7892,49 € a pohľadávku pod por. č. 3 v
celkovej sume 6532,83 €. Uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 17.09.2018.
- Dňa 13.11.2018 bola doručená súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o. so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, IČO: 24785199, ktorou si veriteľ prihlásil
pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 1908,47 € a pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 553,29 €.
Uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 13.11.2018.
V Ružomberku, dňa 20.11.2018
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Štrbová, rod. Kačicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košťany nad Turcom 19, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/171/2017 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd v Žiline Uznesením č. k. 2OdK/171/2017-23 zo dňa 9.1.2018, ktoré bolo zverejnené v OV č.10/2018,
dňa 15.1.2018, pod K002795 vyhlásil konkurz na dlžníka : Michaela Štrbová, rod Kačicová, nar.: 26.2.1988, trv.
pobyt.: Košťany nad Turcom 19, 038 41 Košťany nad Turcom, podnikajúca pod obchodným menom Michaela
Kačicová, s miestom podnikania Košťany nad Turcom 19, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 43 901 212, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou.
Správkyňa zverejnila Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka v OV č.56/2018, dňa 20.3.2018, pod K018501 a
Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku v OV č.64/2018, dňa 3.4.2018 pod
K021588.
V konkurze sa postupovalo podľa ust. § 167m, ods.2, poslednej vety ZoKR bez zástupcu veriteľov.
Správca v zmysle § 167u ZoKR oznamuje, že zostavil Zoznam pohľadávok proti Všeobecnej postate a má zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo Všeobecnej podstaty dlžníka Michaela Štrbová, rod Kačicová, nar.: 26.2.1988,
trv. pobyt.: Košťany nad Turcom 19, 038 41 Košťany nad Turcom, podnikajúca pod obchodným menom Michaela
Kačicová, s miestom podnikania Košťany nad Turcom 19, 038 41 Košťany nad Turcom, IČO: 43 901 212, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou.
JUDr. Alena Balážová - správca

K090174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3080/18, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 18K/2/2016S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18K/2/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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18K/2/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Mikuláš Takáč, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Polák, nar. 22.11.1987 v konkurze, bytom
Gaštanová 3080/18, 010 07 Žilina, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení 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. (§ 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Martine, 19.11.2018
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K090175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 22 / 43, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/625/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/625/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Róbert
Balog, nar. 13.09.1987, trvale bytom Hlavná 22/43, 985 31 Rapovce (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž
223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K090176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 22 / 43, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/625/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/625/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Róbert
Balog, nar. 13.09.1987, trvale bytom Hlavná 22/43, 985 31 Rapovce (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK52 0900 0000 0050 5974
4592 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K090177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 22 / 43, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/625/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/625/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Róbert Balog, nar.: 13.09.1987, trvale bytom Hlavná 22/43, 985 31 Rapovce (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2018, sp. zn.
5OdK/625/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 205/2018 dňa 23.10.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Róbert Balog, born on 13.09.1987, with permanent address at Hlavná 22/43, 985 31 Rapovce
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská
Bystrica of 17.10.2018, ref. No. 5OdK/625/2018 published in the Commercial report No. 205/2018 of 23.10.2018
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref.
No. of trustee: S1709 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
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To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
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Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vo Zvolene, dňa 12.11.2018
In Zvolen, on 12.11.2018
JUDr. Juraj Rybár, správca dlžníka
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K090178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Tökölyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 152, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/705/2018 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/705/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Lýdia Tökölyová, nar. 13. 10. 1958, trvale bytom Kamenárska 152, 966 01 Hliník nad Hronom,
prechodne bytom Cintorínska 13, 971 01 Prievidza, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167 l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok
zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, pod č. 2 vo výške 780,48 €.
V Detve, dňa 20.11.2018
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K090179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 12, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1970
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/856/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/856/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
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dlžníka Marian Tóth, nar. 16.03.1970, trvale bytom Sklabiná 12, 991 05 Sklabiná, obchodné meno: Marian
Tóth – LUKY, s miestom podnikania: Sklabiná 12, 991 05 Sklabiná, IČO: 43 007 414, sp. zn. 2OdK/856/2018
týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku veriteľa Silverside, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09
Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 052 560 v celkovej sume 997,26 Eur, ktorá bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K090180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klinec Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 194, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/256/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Robert Klinec, nar.: 26.01.1973, trvale bytom: Dúbravy
194, 962 12 Dúbravy (sp.zn.: 4OdK/256/2018 zo dňa 09.04.2018, zverejnené v OV č.73/2018 zo dňa 16.04.2018)
vyhlásil v OV č. 215/2018 zo dňa 08.11.2018.2018 II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 194/2018 zo dňa 08.10.2018.
Súpis majetku
p. č.
1

typ súpisovej zložky
hnuteľná vec

popis súpisovej zložkjy
ŠKODA FELICIA EEF414/./.
osobné mototrové vozidlo
VIN:TMBEEF414S0028559
druh karosérie:AB HATCHBECK 5DV.
farba: modrá metalíza
EČV: DT494BH
stav vozidla: v premávke
rok výroby: 23.2.1995
dátum prvej evidencie: 23.2.1995
hmotnosť: 1380 kg

hodnota
350 Eur

dátum zápisu
23. 7.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk uplynula 19.11.2018.

Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
vyhodnocuje správca II. kolo ponukového konania ako neúspešné.

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

248

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

JUDr. Ondrej Zachar
správca konkurznej podstaty

K090181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klinec Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 194, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/256/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Robert Klinec, nar.: 26.01.1973, trvale bytom: Dúbravy
194, 962 12 Dúbravy (sp.zn.: 4OdK/256/2018 zo dňa 09.04.2018, zverejnené v OV č.73/2018 zo dňa
16.04.2018), týmto vyhlasuje III. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 194/2018 dňa 08.10.2018.
Súpis majetku
p. č.
1

typ súpisovej zložky
hnuteľná vec

popis súpisovej zložkjy
ŠKODA FELICIA EEF414/./.
osobné mototrové vozidlo
VIN:TMBEEF414S0028559
druh karosérie:AB HATCHBECK 5DV.
farba: modrá metalíza
EČV: DT494BH
stav vozidla: v premávke
rok výroby: 23.2.1995
dátum prvej evidencie: 23.2.1995
hmotnosť: 1380 kg

hodnota
350 Eur

dátum zápisu
23. 7.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Róbert Klinec –
neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozila, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Róbert Klinec a typ motorového vozidla.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.
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Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K090182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 301/19, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/697/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/697/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Irena Berkyová, nar.: 27.10.1958, trvale bytom: Slobody
301/19, 987 01 Poltár (sp.zn.: 2OdK/697/2018 zo dňa 31.07.2018, zverejnené v OV č.152/2018 zo dňa
08.08.2018) vyhlásil v OV č. 215/2018 zo dňa 08.11.2018 I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 194/2018 zo dňa 08.10.2018.
Súpis majetku
p.č.
1

typ súpisovej zložky
hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
OPEL ASTRA 1.4 16 V/-/osobné motorové vozidlo
VIN: W0L0TGF4815296512
druh karosérie: AB hatchback 5dv.
celková hmotnosť:1660kg
farba: červená
stav vozidla: v premávke
EČV: PT197AO
počet najazdených km: 274 260km
rok výroby: 1.12001
dátum prvej evidencie: 25.07.2001
Vozidlo je v horšom tech. stave

hodnota
300 Eur

dátum zápisu
08.10.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Lehota na predkladanie ponúk uplynula 19.11.2018.

Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
vyhodnocuje správca I. kolo ponukového konania ako neúspešné.
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JUDr. Ondrej Zachar
správca konkurznej podstaty

K090183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoň Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom ..., 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/85/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/85/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1709 správca dlžníka: Pavol
Bartoň, nar. 06.10.1968, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Zastavané plochy a
40
nádvoria

Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Slovenská
republika

Malá
Lehota

Malá Lehota

734 2159/10

Spoluvlastnícky
dlžníka
1/80

podiel Súpisová
hodnota
5- €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 301/19, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/697/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/697/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Irena Berkyová, nar.: 27.10.1958, trvale bytom: Slobody
301/19, 987 01 Poltár (sp.zn.: 2OdK/697/2018 zo dňa 31.07.2018, zverejnené v OV č.152/2018 zo dňa
08.08.2018), týmto vyhlasuje II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 207/2018 zo dňa 25.10.2018.
Súpis majetku
p.č.

typ súpisovej zložky

popis súpisovej zložky

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OPEL ASTRA 1.4 16 V/-/osobné motorové vozidlo
VIN: W0L0TGF4815296512
druh karosérie: AB hatchback 5dv.
celková hmotnosť:1660kg
farba: červená
stav vozidla: v premávke
EČV: PT197AO
počet najazdených km: 274 260km
rok výroby: 1.12001
dátum prvej evidencie: 25.07.2001
Vozidlo je v horšom tech. stave

300 Eur

Deň vydania: 23.11.2018
08.10.2018

§ 167h ods. 1 ZKR

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Irena Berkyová –
neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozila, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Irena Berkyová a typ motorového vozidla.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
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11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K090185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčiariková Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakulinyho 1092, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/599/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/599/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka : Vlasta Hrnčiariková, nar. 16.02.1957, trvale bytom Bakulínyho 1092, 980
61 Tisovec, obchodné meno: Vlasta Hrnčiariková, miesto podnikania Sank Peter 58/1, Waldburg, Rakúsko, IČO:
406/7093, v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica č. k. 5OdK/599/2018 ponúka na predaj
v 1. kole verejného ponukového konania majetok dlžníka podliehajúci konkurzu (súpis uverejnený v OV č.
222/2018 dňa 19.11.2018)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná podstata - súpisová zložka č. 1 nehnuteľný majetok
Por.č. Súpisová zložka majetku

1.

Vlastník Spoluvlast- Súpisová Deň
zápisu
nícky podiel Hodnota súpisu
EUR
Spoluvlastnícky podiel k poľnohospodárskym pozemkom vo veľkosti v ½ dlžník
1/2
1 877,00 14.11.2018
v pomere k celku
parc. KN-E č. 4330,
orná pôda o výmere 501 m2,
parc. KN-E č. 4789,
orná pôda o výmere 4415 m2
parc. KN-E č. 5300,
orná pôda o výmere 4240 m2
zapísaným v katastri nehnuteľností, pre okres Rimavská sobota, obec a kat.
územie Tisovec,
na LV č. 1817

do

Pozn. majetok je speňažovaný podľa s ust. § 167n ods. 1, v spojení s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
a zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení.
Podmienky ponukového konania:
1. okruh uchádzačov o kúpu poľnohospodárskeho pozemku je limitovaný splnením
podmienok, vyplývajúcich z ust. § 4 ods. 1 písm. a/ zák. č. 140/2014 Z. z., podľa ktorých
vlastník alebo iná oprávnená osoba (správca konkurznej podstaty) môže previesť
vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku do vlastníctva osoby, ktorá je podielovým
spoluvlastníkom, príbuzným v priamom rade alebo osobe, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy
o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky
pozemok nachádza
2. záujemcovia o kúpu predmetného poľnohospodárskeho pozemku, ktorí spĺňajú podmienku,
uvedenú v ods. 1, sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy
do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku,
na adresu správcu, JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke,
s označením „KONKURZ 5OdK/599/2017 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
- originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace
-čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, odkedy v Detve vykonáva poľnohospodársku
výrobu ako podnikanie
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku t.j. 1877,- EUR
-doklad o zaplatení kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet v m-bank,

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

255

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 55992018
- akceptovanie povinnosti záujemcu ako kupujúceho uhradiť všetky správne poplatky spojené
s uzavretím kúpnej zmluvy a podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
-číslo účtu na vrátenie zaplatenej zálohy kúpnej ceny
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Pri speňažovaní rozhoduje najvyššie ponúknutá cena, v prípade rovnaných
ponúk rozhodne žreb správcu. Neúspešným uchádzačom bude zložená kúpna cena vrátená na nimi určený účet.
S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na emailovej adrese :
akcibulovaviera@azet.sk.

K090186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumnie 56/7, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/696/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/696/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Soňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lakatošová, nar. 10. 2. 1963, trvale bytom Na Záhumnie 56/7, 976 37 Hrochoť (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK52
0900 0000 0050 5974 4592 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K090187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumnie 56/7, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/696/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/696/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Soňa
Lakatošová, nar. 10. 2. 1963, trvale bytom Na Záhumnie 56/7, 976 37 Hrochoť (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K090188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumnie 56/7, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/696/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/696/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Soňa Lakatošová, nar.: 10.02.1963, trvale bytom Na Záhumnie 56/7, 976 37 Hrochoť,(ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 8. 11. 2018,
sp. zn. 5OdK/696/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa 14. 11. 2018 vyhlásený konkurz a
za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Soňa Lakatošová, born on 10.02.1963, with permanent address at Na Záhumnie 56/7, 976 37
Hrochoť, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Okresný súd Banská Bystrica of 8. 11. 2018, ref. No. 5OdK/696/2018 published in the Commercial report No.
219/2018 of 14. 11. 2018 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár with its office at Stráž
223, 96001 Zvolen, ref. No. of trustee: S1709 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

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

259

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vo Zvolene, dňa 16. 11. 2018
In Zvolen, on 16. 11. 2018
JUDr. Juraj Rybár, správca dlžníka
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K090189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šáli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 97 / 3, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/245/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/245/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Šáli, nar. 05. 05. 1985, trvale bytom Družstevná 97/3, 96201
Zvolenská Slatina, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Šáli, s miestom podnikania
Cintorínska cesta 436/7, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 47 737 808, č. k. 5OdK/245/2018 v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
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správca konkurznej podstaty

K090190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voletz Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michala Petru 232, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/157/2017 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/157/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Róbert Voletz, nar. 26.12.1979, bytom Michala Petru 232, 976 71
Šumiac, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka
a to:

·

revolver, MODEL 454 CASULL, značka TAURUS, kal. .454 CASULL, výrobné číslo: AO478891 (hlaveň,
rám zbrane), súpisová hodnota 400,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi (Ing. Kristián Gregor, Horná 54, 97401
Banská Bystrica) v lehote 11 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s
označením „ponuka Róbert Voletz – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, u právnických osôb: aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb: aktuálny výpis zo živnostenského registra
/nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa: fotokópia platného dokladu totožnosti - OP a pod., doklad o
úhrade finančnej zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny. Záujemca je
povinný preukázať oprávnenie na držbu alebo nosenie zbrane (zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia).
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461 s poznámkou „ponuka Voletz“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
0902820400 alebo cez e-mail: spravca.gregor@gmail.com
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
6. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
8. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
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správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca

K090191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota nad Rimavicou 60, 980 53 Rimavská Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1956
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/396/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/396/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty nasledovnej súpisovej zložky majetku:
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: vkladná knižka
Súpisová hodnota majetku: 7,85 €
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K090192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pušková Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Hálny 1849/10, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/168/2017 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/168/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2018
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JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K090193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenický Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1077/2018 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1077/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci je možné nahliadať v kancelárii
správcu, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 8:30 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo emailom na pejchalovad@gmail.com a záujemca bude v súlade s § 21 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom
poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov zapísaný do poradovníka.
V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2018

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K090194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kenický Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1077/2018 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1077/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu, oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa
§167l ods. 5 ZKR v spojení s § 32 ods. 3 ZKR, že kauciu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet číslo SK23 8360 5207 0042 0218 5742.

V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2018
JUDr. Denisa Pejchalová, správca
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K090195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tuhársky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vigľašská Huta - Kalinka 145, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-402-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/381/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Jozef Tuhársky

K090196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 337 / 10, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1024/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1024/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Miroslav Grundza, nar. 24. 7. 1993, trvale bytom Jesenského 337/10, 049 16 Jelšava, (ďalej len „Dlžník“),
v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca
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K090197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 337 / 10, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1024/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1024/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Miroslav Grundza, nar. 24. 7. 1993, trvale bytom Jesenského 337/10, 049 16 Jelšava (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 8:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K090198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marunčiak Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 404 / 7, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/469/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/469/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Marián Marunčiak, nar. 26. 03. 1972, trvale bytom
Nová 404/7, 962 21 Lieskovec, podnikajúci pod obchodným menom Marián Marunčiak, s miesto podnikania Nová
404/7, 962 21 Lieskovec, IČO: 35 191 619,
oznamuje veriteľom svoj zámer v zmysle § 167u ods. 1 ZoKR – zostaviť rozvrh výťažku.

Rimavská Sobota, 20.11.2018

JUDr. Pavel Balog, správca

K090199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 337 / 10, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1024/2018 S1888
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1024/2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Miroslav Grundza, nar.: 24.07.1993, trvale bytom Jesenského 337/10, 049 16 Jelšava, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 24. 10. 2018,
sp. zn. 4OdK/1024/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 213/2018 dňa 6. 11. 2018 vyhlásený konkurz a
za správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Miroslav Grundza, born on 24.07.1993, with permanent address at Jesenského 337/10, 049
16 Jelšava, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Okresný súd Banská Bystrica of 24. 10. 2018, ref. No. 4OdK/1024/2018 published in the Commercial report No.
213/2018 of 6. 11. 2018 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at
Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter
referred to as the „Trustee“).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
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claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
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 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Vo Zvolene, dňa 16.11.2018
In Zvolen, on 16. 11. 2018
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrup

K090200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchárová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zolnianska 3080 / 34, 962 21 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/749/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/749/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/749/2018 z 15.08.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tatiana Kuchárová, nar. 07. 04. 1989, trvale bytom Zolnianska 3080/34, 962 21 Zolná.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 163/2018 dňa 23.08.2018.

Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Tatiana Kuchárová, nar. 07. 04.
1989, trvale bytom Zolnianska 3080/34, 962 21 Zolná, zrušuje.

Rimavská Sobota, 20.11.2018

JUDr. Pavel Balog, správca

K090201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 2/200, 966 11 Pitelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1978
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/602/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/602/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Štefanková Lenka, nar.: 19.10.1978, trvale bytom:
Pitelová 200/2, Pitelová, 96611, obchodné meno: Lenka Štefanková, miesto podnikania: P. O.
Hviezdoslavova 41/53, Žiar nad Hronom, 965 01, IČO:41050509, korešpondenčná adresa: Dúbravca 3 Košúty 2 - Kvetinárstvo, Martin, 036 01, spisová značka: 2OdK/602/2018 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods.
3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
doručená dňa 20.11.2018 prihláška/y pohľadávky/vok:
Veriteľ: BENCONT COLECTION, a.s.
IČO: 47967692
Ulica , Číslo , Obec,: Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava
Štát: Slovenská republika.
Veriteľ si prihlásil pohľadávky:
·
·

pohľadávka poradové číslo 1: v celkovej výške 2046,98,-EUR,
pohľadávka poradové číslo 2: v celkovej výške 35,22 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kallai Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I.Madácha 727 / 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/817/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/817/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníkom, ako aj zo zisťovania majetku
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu a
ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 19. novembra 2018

JUDr. Ján Čipka, správca

K090203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golha Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernica 25, 967 01 Kopernica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/590/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/590/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o neúspešnom 3. kole verejného ponukového konania
V konkurznom konaní dlžníka, Jozefa Golhu, nar. 06.03.1984, trvale bytom Obec Kopernica, korešpodenčná
adresa : Kopernica 25, 967 01 Kremnica, obchodné meno: Jozef Golha, miesto podnikania : Kopernica 25, 967
01 Kopernica, IČO: 41 980 301, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/590/2018, bolo v
Obchodnom vestníku č. 216/2018 dňa 09.11.2018 uverejnené 3. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie hnuteľného majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to :
Všeobecná podstata - súpisová zložka č. 1 hnuteľný majetok
Traktor ZETOR 5645
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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evidenčné číslo : ZH 712AK
VIN: neznáme
rok výroby : neznámy
výkon motora: neznámy
vady : nepojazdný, bez technického preukazu
Súpisová hodnota 5000,- EUR
Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 19.11.2018. Dňa 10.11.2018
správca vyhodnotil ponukové konanie a konštatoval, že v stanovenej lehote na doručovanie ponúk nebola do
kancelárie správcu doručená žiadna ponuka na odkúpenie predmetného hnuteľného majetku, preto správca
vyhodnotil 3. kolo verejného ponukového konania za neúspešné.
Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie predmetného majetku nebolo
úspešné, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR prestal tento majetok podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 1167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásených pohľadávok ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vo Zvolene, dňa 20.11.2018.

JUDr. Viera Cibulová

K090204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 687 / 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/710/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/710/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/710/2018-12 z 1.8.2018 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka: Matej Kováč, nar. 3.6.1988, trvale bytom Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš, adresa na
doručovanie Školská 3, 990 01 Veľký Krtíš. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 152/2018
dňa 8.8.2018. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 9.8.2018.
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/710/2018 z 9.10.2018 súd ustanovil do funkcie správcu
úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 514.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Matej Kováč, nar. 3.6.1988, trvale bytom Železničná 687/1, 990 01
Veľký Krtíš, adresa na doručovanie Školská 3, 990 01 Veľký Krtíš, oznamujem, že správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
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vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Matej Kováč, nar. 3.6.1988, trvale
bytom Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš, adresa na doručovanie Školská 3, 990 01 Veľký Krtíš, zrušuje.

V Hnúšti, 19. novembra 2018

JUDr. Ján Čipka
správca

K090205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čaklóšová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1908/30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/760/2018 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/760/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Iveta Čaklóšová, nar. 07. 08. 1973, trvale bytom Jesenského 1908/30, 974 01 Banská Bystrica týmto
v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Iveta
Čaklóšová, nar. 07. 08. 1973, trvale bytom Jesenského 1908/30, 974 01 Banská Bystrica, končí.

Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K090206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Buckulčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želobudza 341, 962 24 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/719/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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4OdK/719/2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01, Banská Bystrica správca konkurznej podstaty
dlžníka: Vladimír Buckulčík, nar. 22.04.1972, trvale bytom Želobudza 341, 962 24 Dúbravy, obchodné meno:
Vladimír Buckulčík, s miestom podnikania Želobudza 341, 962 24 Dúbravy, IČO: 37 730 983, sp. zn.
4OdK/719/2018, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K090207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 424 / 42, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/738/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/738/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008, v konkurznej veci úpadcu Imrich Ferko, nar.
12.1.1970, bytom Hronská 424/42, 976 46 Valaská, korešpondenčná adresa: Hronská 18, 976 46 Valaská,
obchodné meno: Imrich Ferko, s miestom podnikania Hronská 424/42, 976 46 Valaská, IČO: 50127314, ktorá
obsahovala celkom jednu prihlásenú pohľadávku v celkovej výške 59,72 €, z toho istina 59,72 € a prihlásená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 19. novembra 2018

JUDr. Ján Čipka, správca

K090208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Ivaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-405-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/404/2018
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5OdK/404/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Janka Ivanovičová

K090209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Švidraňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 246, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/214/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/214/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisových zložiek majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniela Švidraňová, nar.: 09.05.1959, bytom: Panické
Dravce 246, 985 32 Veľká nad Ipľom, obchodné meno: Daniela Švidraňová - ÚČTOVNÍCTVO, s miestom
podnikania Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 32 619 022 (ďalej aj ako „Úpadca“), v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 3OdK/214/2017, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie súpisových zložiek majetku:

Nehnuteľný majetok

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
Pozemok
510,510,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku

1/1380
13.12.2017, majetok vo vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej zložky
Lesné pozemky
parc. č. 168 (1090 m2), parc. č. 169 (9367
m2), parc. č.231 (834 m2)
SR, Margecany, Rolova Huta
11
Parcely registra „C“ č.: 168, 169 a 231

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo
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Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

2
Pozemok
8,8,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1380
13.12.2017,
majetok
vo
vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Lesné pozemky
589947 m2
SR, Miklušovce, Miklušovce
630
Parcela registra „E“ č.: 2700

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

3
Pozemok
16,16,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1380
13.12.2017, majetok vo vlastníctve
úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Lesné pozemky
parc. č. 2689 (93190 m2), parc. č.
2693 (26293 m2)
SR, Miklušovce, Miklušovce
328
Parcely registra „E“ č.: 2689 a 2693

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

4
Pozemok
5,5,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

29/232575
13.12.2017,
majetok
vo
vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Lesné pozemky
11071 m2
SR, Miklušovce, Miklušovce
667

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a parcelné číslo

Deň vydania: 23.11.2018
Parcela registra „C“ č.: 657/4

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

5
Pozemok
40,40,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku

1/1380
13.12.2017, majetok vo vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej zložky
Trvalé trávnaté porasty
parc. č. 2691 (35622 m2), parc. č. 2694 (12620 m2), parc. č.
2695 (6356 m2), parc. č. 2696 (726 m2), parc. č. 2697 (1174 m2)
SR, Miklušovce, Miklušovce
628
Parcely registra „E“ č.: 2691, 2694, 2695, 2696, 2697

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

6
Pozemok
5,5,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

29/232575
13.12.2017,
majetok
vo
vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Lesné pozemky
19955 m2
SR, Miklušovce, Miklušovce
330
Parcela registra „C“ č.: 684/3

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

7
Pozemok
10,10,-

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

29/232575
13.12.2017,
majetok
vo
vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Trvalé trávnaté porasty
parc. 658/2 (18 m2), parc. č.
659/3 (71 m2)
SR, Miklušovce, Miklušovce

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
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číslo LV

621
Parcely registra „C“ č.: 658/2,
659/2

a parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

8
Pozemok
5,5,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

29/232575
13.12.2017,
majetok
vo
vlastníctve úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Zastavané plochy a nádvoria
98 m2
SR, Miklušovce, Miklušovce
621
Parcela registra „C“ č.: 661/2

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

9
Pozemok
16,16,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1380
13.12.2017, majetok vo vlastníctve
úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Zastavané plochy a nádvoria
parc. č. 2720 (284 m2), parc. č. 2721
(2758 m2)
SR, Miklušovce, Miklušovce
629
Parcely registra „E“ č.: 2720, 2721

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

10
Pozemok
16,16,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Deň vydania: 23.11.2018

1/1380
13.12.2017, majetok vo vlastníctve
úpadcu
20.11.2018, speňaženie súpisovej
zložky
Lesné pozemky
parc. č. 2698 (322366 m2), parc. č.
2699 (13613 m2)
SR, Miklušovce, Miklušovce
620
Parcely registra „E“ č.: 2698, 2699

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

Deň a dôvod vylúčenia súpisových zložiek č. 1-10: 20.11.2018, speňaženie súpisových zložiek v 3. kole
ponukového konania za sumu vo výške 231,- EUR.

JUDr. Jana Živická, správca

K090210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Bendula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Kaloša 4, 982 52 Kaloša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1941
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-406-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/754/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Pavel Bendula

K090211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlček Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 116, 966 11 Hronská Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/648/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/648/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Martin
Mlček, nar. 28. 2. 1990, trvale bytom Hronská Dúbrava 116, 966 11 Hronská Dúbrava, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 31. októbra 2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
DÔVERA
a.s
DÔVERA
a.s

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ:

Štát

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Prihlásená
suma
Bratislava 851 01 Slovenská republika 2340,95 €

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Bratislava 851 01 Slovenská republika 120,00 €

suma

–

Celková

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repa Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 92, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1964
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/773/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/773/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Róbert Repa, nar. 22. 4. 1964, trvale bytom Závada 92, 991 21 Závada, obchodné meno: Robert Repa
RE.PO, s miestom podnikania Závada 92, 991 21 Závada, IČO: 34681744, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 22. októbra 2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO:

Všeobecná
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
poisťovňa, a.s.

Ulica:

zdravotná 35937874 Panónska
cesta
zdravotná 35937874 Panónska
cesta
zdravotná 35937874 Panónska
cesta
zdravotná 35937874 Panónska
cesta
zdravotná 35937874 Panónska
cesta
zdravotná 35937874 Panónska
cesta

Číslo: Obec
2
2
2
2
2
2

Bratislava
Petržalka
Bratislava
Petržalka
Bratislava
Petržalka
Bratislava
Petržalka
Bratislava
Petržalka
Bratislava
Petržalka

PSČ: Štát
- 851 04 Slovenská
republika
- 851 04 Slovenská
republika
- 851 04 Slovenská
republika
- 851 04 Slovenská
republika
- 851 04 Slovenská
republika
- 851 04 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
78,06 €
173,52 €
112,78 €
138,18 €
148,18 €
71,43 €

KORE management, k.s., správca
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K090213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repa Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 92, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1964
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/773/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/773/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Róbert Repa, nar. 22. 4. 1964, trvale bytom Závada 92, 991 21 Závada, obchodné meno: Robert Repa
RE.PO, s miestom podnikania Závada 92, 991 21 Závada, IČO: 34681744, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 31. októbra 2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
DÔVERA
a.s.
DÔVERA
a.s.

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ:

Štát

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Prihlásená
suma
Bratislava 851 01 Slovenská republika 1040,77 €

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Bratislava 851 01 Slovenská republika 60,00 €

suma

–

Celková

KORE management, k.s., správca

K090214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prikryl Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/886/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/886/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Miroslav Prikryl, nar. 5. 1. 1970, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, obchodné
meno: Miroslav Prikryl, s miestom podnikania Beskydská 5006/1, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44514352, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 7. novembra 2018 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35 807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Deň vydania: 23.11.2018

Prihlásená suma – Celková suma
3842,97 €

LawService Recovery, k.s., správca

K090215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szeticsková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/522/2018 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/522/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Edita Szeticsková, nar. 11.6.1971, trvale bytom Železničná 711/45, 987 01 Poltár, adresa na
doručovanie: Železničná 12, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Edita Szeticsková, s miestom podnikania Košická
668/13, 945 01 Komárno, IČO: 44 388 667 týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal 20.11.2018 do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa:

Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383 408 v celkovej prihlásenej sume pohľadávky
2.563,32 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K090216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 179, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1980
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-407-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/761/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

insolva, k.s. správca dlžníka Helena Kováčová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Berková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 195/25, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1022/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1022/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Natália Berková, narodená 23.01.1968, trvale bytom ČSA
195/25, 967 01 Kremnica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese : Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Berková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 195/25, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1022/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1022/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Natália Berková, narodená 23.01.1968, trvale bytom ČSA
195/25, 967 01 Kremnica, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným
popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v mBank S.A., číslo účtu (IBAN) :
SK24 8360 5207 0042 0410 9137.
Poučenie :
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Ruszóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1346/9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/725/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/725/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE VPK č. 1 - 1. kolo
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Klára Ruszóová, nar. 24. 06. 1959,
trvale bytom Letná 1346/9, 979 01 Rimavská Sobota, občan SR, konanie vedené na OS BB č. k.
2OdK/725/2018, v zmysle § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
VPK č. 1 na speňaženie súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV č. 46 a LV č. 60:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 46, kat. územie: Bretka, obec
Pozemky:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera v m2
Zastavané plochy a
1
25/3
1
nádvoria
Zastavané plochy a
2
25/4
1
nádvoria

BRETKA, okres Rožňava
LV Okres, Obec, Kat. územie

Spoluvl. podiel

Hodnota v €

46

1/12

20,00

1/12

20,00

46

Rožňava, BRETKA, Bretka
Rožňava, BRETKA, Bretka

40,00

Súpisová hodnota

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 60, kat. územie: Bretka, obec BRETKA, okres Rožňava
Stavby:
P.č. Číslo parcely
Popis stavby
Súpisné číslo
Ulica LV Okres, Obec, Kat. územie
6
25/2
dom
60 Rožňava, BRETKA, Bretka
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel
1/6

Hodnota v €
500,00
500,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 1100 0000
0029 4304 3849, VS: 27252018 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Ruszoova“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku
sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2OdK/725/2018 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV č. 46 a LV č. 60)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca dlžníka Klára Ruszóová

K090220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Váradi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 463, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1063/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1063/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Štefan Váradi, narodený 02.07.1954, trvale bytom Rimavská Seč
463, 980 42 Rimavská Sobota, obchodné meno : Štefan Varády, s miestom podnikania Rimavská Seč 463, 980
42 Rimavská Seč, IČO: 45 295 221, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese : Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných
hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Váradi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 463, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1063/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1063/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Štefan Váradi, narodený 02.07.1954, trvale bytom Rimavská Seč
463, 980 42 Rimavská Sobota, obchodné meno : Štefan Varády, s miestom podnikania Rimavská Seč 463, 980
42 Rimavská Seč, IČO: 45 295 221, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú
s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v mBank S.A., číslo
účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137.
Poučenie :
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 711 / 44, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/867/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/867/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Oláh, nar. 05. 01. 1986, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01
Poltár, obchodné meno: Jaroslav Oláh, s miestom podnikania Železničná 711/44, 987 01 Poltár, IČO:
50745425 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR")
oznamuje, že ku dňu 20.11.2018 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by
mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K090223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Švidraňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 246, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/214/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/214/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12.10.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 200/2017 dňa 19.10.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Daniela Švidraňová, nar.: 09.05.1959,
bytom: Panické Dravce 246, 985 32 Veľká nad Ipľom, obchodné meno: Daniela Švidraňová - ÚČTOVNÍCTVO,
s miestom podnikania Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 32 619 022 (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie
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správcu Úpadcu bola ustanovená: JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“).
JUDr. Jana Živická - Správca Úpadcu, týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie
konkurzu a jeho príloh, čestných vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích
osôb, v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 3OdK/214/2017, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 12.10.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 200/2017 dňa
19.10.2017, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K090224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csomai Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 538 / 10, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/276/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/276/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty v konkurznom konaní na majetok úpadcu:
Ladislav Csomai, nar. 21. 11. 1954, trvale bytom Orgovánová 538/10, 980 02 Jesenské, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Ladislav Csomai UNIMAX, s miestom podnikania Orgovánová 538, 980 02 Jesenské
5OdK/276/2018
Číslo
súpisovej
zložky 1
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Širkovce, obec Širkovce, okres Rimavská Sobota, zapísané na
nasledovných listoch vlastníctva:
i.
LV č. 616, a to:
- parcela reg. E č. 1746 m2, o výmere 32080 m2, trvalé trávne porasty,
ii.
LV č. 703, a to:
- parcela reg. C č. 189/1, o výmere 378 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. C č. 189/2, o výmere 181 m2, zastavané plochy a nádvoria,
iii. LV č. 744, a to:
- parcela reg. E č. 358, o výmere 12067 m2, trvalé trávne porasty,
iv. LV č. 753, a to:
- parcela reg. E č. 340, o výmere 10444 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 341/2, o výmere 570 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 341/3, o výmere 540 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 356/1, o výmere 51713 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 359, o výmere 10795 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 365, o výmere 112632 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 517, o výmere 2218 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 518/3, o výmere 9631 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 518/4, o výmere 514 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 518/5, o výmere 2687 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 518/6, o výmere 763 m2, orná pôda,
v. LV č. 754, a to:
- parcela reg. E č. 1875/4, o výmere 4 m2, orná pôda,
vi. LV č. 755, a to:
- parcela reg. E č. 366, o výmere 24382 m2, trvalé trávne porasty,
vii. LV č. 777, a to:
- parcela reg. E č. 341/6 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/7 o výmere 15 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/8 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria,
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- parcela reg. E č. 341/9 o výmere 17 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/10 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/11 o výmere 24 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/12 o výmere 9 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/13 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/14 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/15 o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/16 o výmere 133 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/17 o výmere 59 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 341/18 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela reg. E č. 1879/10 o výmere 410 m2, zastavané plochy a nádvoria,
viii. LV č. 1121, a to:
- parcela reg. E č. 518/1, o výmere 515102 m2, trvalé trávne porasty,
ix. LV č. 1122, a to:
- parcela reg. E č. 341/4, o výmere 1855 m2, zastavané plochy a nádvoria,
x. LV č. 1210, a to:
- parcela reg. E č. 341/1, o výmere 60206, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 341/19, o výmere 2056, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 341/20, o výmere 2954, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 341/21, o výmere 652, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 356/2, o výmere 926, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 356/3, o výmere 627, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 367, o výmere 35878, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 518/2, o výmere 81306, trvalé trávne porasty,
xi. LV č. 1211, a to:
- parcela reg. E č. 896, o výmere 12619 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1158/1, o výmere 1143 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1875/3, o výmere 1085 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1907, o výmere 278 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2085/3, o výmere 443 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2086/1, o výmere 1129 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2851/3, o výmere 1432 m2, orná pôda,
xii. LV č. 929, a to:
- parcela reg. E č. 453/1, o výmere 2644 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 522/3, o výmere 3272 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 596/3, o výmere 2882 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 830/1, o výmere 2617 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1137/3, o výmere 3425 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1244/1, o výmere 908 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1245, o výmere 1184 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1327/3, o výmere 1788 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1397/3, o výmere 2963 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1659/3, o výmere 1116 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 1659/4, o výmere 993 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 1789/1, o výmere 1255 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 1789/2, o výmere 410 m2, trvalé trávne porasty,
- parcela reg. E č. 1930/1, o výmere 407 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 1994/3, o výmere 1670 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2054/1, o výmere 1370 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2212/3, o výmere 1572 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2241/3, o výmere 2377 m2, orná pôda,
- parcela reg. E č. 2530/3, o výmere 1245 m2, orná pôda,
xiii. LV č. 1025, a to:
- parcela reg. E č. 2642/3, o výmere 3465 m2, orná pôda
Spoluvlastnícky podiel úpadcu
i.
360/260640
ii.
360/130320
iii. 360/130320
iv. 360/130320
v. 360/130320
vi. 360/130320
vii. 360/130320
viii. 360/130320
ix. 360/130320
x. 360/130320
xi. 360/130320
xii. 1/2
xiii. 360/130320
Dôvod zápisu do súpisu majetku § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Deň zápisu do súpisu majetku 16.11.2018
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku
Deň
vylúčenia
zo
súpisu
majetku
Súpisová hodnota majetku
Bude doplnená po vyhotovení znaleckého posudku
Poznámka o spornosti
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K090225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kallai Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I.Madácha 727 / 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/817/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/817/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu dňa 19.11.2018 doručená prihláška
pohľadávky veriteľa Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3, Veľký Krtíš, IČO: 00319651, v konkurznej veci úpadcu
Tibor Kállai, nar. 2.4.1990 bytom I. Madácha 727/1, 990 01 Veľký Krtíš, ktorá obsahovala celkom jednu prihlásenú
pohľadávku v celkovej výške 56,19 €, z toho istina 10,00 € , náklady z uplatnenia 46,19 € a prihlásená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 20. novembra 2018

JUDr. Ján Čipka, správca

K090226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Egreczký Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica cintorínska 5680 / 6, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/43/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/43/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu dňa 19.11.2018 doručená prihláška
pohľadávky veriteľa B2 Kapital Czech Republic s.r.o., so sídlom Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČO: 04191536, v
konkurznej veci úpadcu Ján Egreczký, nar. 21.4.1944, bytom Ulica cintorínska 5680/6, 984 01 Lučenec, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ján Egreczký, miesto podnikania Tr. Družby 26/28, 979 01 Rimavská
Sobota, ktorá obsahovala celkom jednu prihlásenú pohľadávku v celkovej výške 518,88 €, z toho istina 331,21 € ,
úroky 140,52 €, úroky z omeškania 47,15 € a prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Hnúšti, 20. novembra 2018
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JUDr. Ján Čipka, správca

K090227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kudrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 284/46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1978
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY,k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/531/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/531/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty Jaroslav Kudrík, nar. 8.1.1978,
trvale bytom Hviezdoslavova 284/46, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Jaroslav Kudrík, s miestom
podnikania Teplická 60, 921 01 Piešťany, IČO: 34217771, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 20.11.2018 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú
pohľadávku veriteľa: Slovenská republika-Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00 215 759 v celkovej sume 1.683,99 Eur.

Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 2 až 6.

K090228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Žarožský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prenčov 121, 969 73 Prenčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-384-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/314/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Ján Žárožský

K090229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 983 985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1083/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1083/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Bánovský, nar. 12. 04. 1961,
Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce, obchodné meno: Štefan Bánovský, s miestom podnikania Petőfiho 174/1, 985
31 Rapovce, IČO: 36983985, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu: SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Výška kaucie: podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Správa pre prijímateľa: 2OdK/1083/2018 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa
popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Správca

K090230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 983 985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1083/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1083/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Bánovský, nar. 12. 04. 1961,
Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce, obchodné meno: Štefan Bánovský, s miestom podnikania Petőfiho 174/1, 985
31 Rapovce, IČO: 36983985, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas pracovných dní v úradných
hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K090231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bánovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 983 985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1083/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1083/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Štefan Bánovský, nar. 12.
04. 1961, Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce, obchodné meno: Štefan Bánovský, s miestom podnikania Petőfiho
174/1, 985 31 Rapovce, IČO: 36983985 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn.: 2OdK/1083/2018, zo dňa 12.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Štefan Bánovský, born 12. 04. 1961, Petőfiho 289/23, 985 31 Rapovce, IČO: 36983985 (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
2OdK/1083/2018 dated on 12th of November 2018, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2018 dňa
20.11.2018. Dňom 21.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 223/2018 on
20th of November 2018. Bankruptcy was declared on 21th of November 2018.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
F. Švantnera 4
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
F. Švantnera 4
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 21.11.2018.
The date 21th of November 2018 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

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. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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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 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

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 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, trustee

K090232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2017 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská záhrada
5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Položka zoznamu pohľadávok : 17.1, veriteľ : Mikuláš Vareha, narodený 24.05.1962, naposledy bytom Malá Tŕňa
č. 125, 076 82 Malá Tŕňa, prihláška pohľadávky zo dňa 17.07.2018, doručená dňa 08.11.2018, celková prihlásená
suma 204.614.802,99 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Anderko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-385-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/669/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Lukáš Anderko

K090234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinohradnícka spoločnosť s. r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 393
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2017 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Vinohradnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom Mestská záhrada
5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
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Položka zoznamu pohľadávok : 11.1, veriteľ : Mikuláš Vareha, narodený 24.05.1962, naposledy bytom Malá Tŕňa
č. 125, 076 82 Malá Tŕňa, prihláška pohľadávky zo dňa 17.07.2018, doručená dňa 08.11.2018, celková prihlásená
suma 54.508.689 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Štefánia Brežná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 531/35, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/713/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/713/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/713/2018 zo dňa 02.08.2018 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Bc. Štefánia Brežná, narodená 09.04.1986, trvale bytom Poľná 531/35, 992 01 Modrý
Kameň, obchodné meno: Štefánia Brežná, s miestom podnikania Poľná 531/35, 992 01 Modrý Kameň, IČO:
50 194 593 (ďalej aj ako len „Dlžník“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so
sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sp. zn.. 2OdK/713/2018 zo dňa 02.08.2018 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 154/2018 zo dňa 10.08.2018. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 11.08.2018.
Správca Dlžníka týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok
podliehajúci konkurzu, a z tohto dôvodu nebol vyhotovený súpis majetku konkurznej podstaty.
Za uvedeného stavu nemôže konkurzná podstata pokryť žiadne náklady konkurzu, preto správca týmto
oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí.
Poučenie :
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (§ 167v ods. 2 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 20.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K090236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 301/20, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1976
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/772/2018 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/772/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu
S 1826
(ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 22.08. 2018, pod č. k.
4OdK/772/2018 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Dušan Kanaloš, nar.
01.03.1976, trvale bytom Slobody 301/20, 987 01 Poltár, (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.07.2018, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 06.09.2018 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Dušan Kanaloš, nar. 01.03.1976, trvale bytom
Slobody 301/20, 987 01 Poltár, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Dušan Kanaloš, nar. 01.03.1976, trvale
bytom Slobody 301/20, 987 01 Poltár, občan SR pod sp. zn.: 4OdK/772/2018, zrušuje.
V Lučenci, dňa 20.11.2018
RESKON, k.s., Správca

K090237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 581/15, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Berkiová, nar. 05. 10. 1968, trvale bytom
Záhradná 581/15, 980 02 Jesenské, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
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4OdK/239/2018, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

193,47 EUR

4/1

V Banskej Bystrici, dňa 09.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopkovičová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 36, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/342/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/342/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stela Chovanová, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Petra Sopkovičová,
nar. 27.08.1979, trvale bytom Janova Lehota 36, 966 24 Janova Lehota, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom,
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn.: 4OdK/342/2017, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové,
IČO: 24785199, ktorý si prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 836,47 €. Vyššie uvedená
nezabezpečená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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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.

K090239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopkovičová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 36, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/342/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/342/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stela Chovanová, sídlo kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Petra Sopkovičová,
nar. 27.08.1979, trvale bytom Janova Lehota 36, 966 24 Janova Lehota, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom,
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn.: 4OdK/342/2017, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že po uplynutí základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova 25, Bratislava 824 96, SR, IČO:
35 792 752 , ktorý si prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 6.541,25 €. Vyššie uvedené
nezabezpečené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
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.
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K090240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 59, 985 03 České Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/515/2018S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/515/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , so sídlom M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec , správca dlžníka –Miroslav
Balog, nar. 14.09.1981, bytom Zlatno 59, 98503 České Brezovo,týmto oznamuje všetkým účastníkom konania,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 19.11.2018 do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky a to veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s. , Panónska cesta 2,
Bratislava , v celkovej sume 306,99EUR. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Dňa 20.11.2018
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K090241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 1407 / 7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/337/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/337/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka: Ondrej Bartoš, nar. 8.2.1989, trvale bytom Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, zistil
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa
neprihlásil žiadny veriteľ.
Správca podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ondrej
Bartoš, nar. 8.2.1989, trvale bytom Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ivan Kotleba, správca

K090242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurov Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 393 / 59, 065 44 Plaveč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/509/2018 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/509/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - hnuteľná vec
popis: osobné motorové vozidlo zn. SEAT CORDOBA, VIN: VSSZZZ6KZXR468494 EČV: SL 744 AS, r.v. 1999,
stav tachometra neuvedený, opotrebované, poškodené, najazdených cca 260 000 km
súpisová hodnota: 300,- EUR
deň zapísania do zoznamu: 16.11.2018
dôvod zapísania majetku: §167j ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z.

súpisová zložka majetku č. 2 - hnuteľná vec
popis: osobné motorové vozidlo zn. OPEL VECTRA, VIN: W0L0ZCF6841113454, EČV: SL 608 BC, r.v. 2004,
stav tachometra neuvedený, opotrebované, najazdených cca 350 000 km
súpisová hodnota: 1.200,- EUR
deň zapísania do zoznamu: 16.11.2018
dôvod zapísania majetku: §167j ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 19.11.2018

JUDr. Miloš Hnat, správca

K090243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Korheľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 3585/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/561/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/561/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Petra Korheľa, trvale bytom Moyzesova 3285/6,
058 01 Poprad týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Korheľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 3585/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/561/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku dlžníka Petra Korheľa, trvale bytom Moyzesova 3285/6, 058 01
Poprad, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.10.2018, č. k.
2OdK/561/2018-23 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške
350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Korheľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 3585/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/561/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/561/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca úpadcu: Petra
Korheľa, trvale bytom Moyzesova 3285/6, 058 01 Poprad, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 05.10.2018, č. k. 2OdK/561/2018-23 (ďalej len „
Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 th May 2015, as the truste of the
debtor: Petra Korheľa, trvale bytom Moyzesova 3285/6, 058 01 Poprad, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 2OdK/561/2018-23 dated
as of October 05 th, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr.
Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to
the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the
account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petejovská 982/28, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/589/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/589/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anny Sivákovej, trvale bytom Petejovská 982/28,
091 01 Stropkov týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petejovská 982/28, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/589/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/589/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku dlžníka Anny Sivákovej, trvale bytom Petejovská 982/28, 091 01
Stropkov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.10.2018, č. k.
2OdK/589/2018-16 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
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veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške
350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petejovská 982/28, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/589/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/589/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Anny
Sivákovej, trvale bytom Petejovská 982/28, 091 01 Stropkov, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 05.10.2018, č. k. 2OdK/561/2018-23 (ďalej len „
Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 th May 2015, as the truste of the
debtor: Anna Siváková, trvale bytom Petejovská 982/28, 091 01 Stropkov, Slovak republic, (hereinafter the „
Debtor “), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 2OdK/589/2018-16
dated as of October 11 th, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste
JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
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certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to
the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the
account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bigasová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svit 0, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/531/2018 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/531/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca úpadcu Daniela Bigasová, nar. 19. 04. 1988, bytom 059 21 Svit týmto, v
súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení (ďalej
len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka
veriteľa:
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Blackside, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515 v celkovej výške 51,00 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K090250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hotel Gerlach, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 716 733
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, ako
správca úpadcu: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad, IČO: 31 716 733, týmto v
zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 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, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený v
Tatra banka, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Restructuring, a.s., správca

K090251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štútova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568, pod sp. zn.
2K/66/2015, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusová 1,
040 01 Košice, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 737 862, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zaradeneného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 ZKR)
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ 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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť mailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk.

K090252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašický Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidická 2558 / 64, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/536/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/536/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dominik Pastier. správca úpadcu Martin kašický, týmto zverejňuje, že
r u š í konkurz na majetok úpadcu
z dôvodu, že ku dňu 20.11.2018 sa nezistil žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu. Z uvedeného dôvodu
exituje dôvod na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Dominik Pastier - správca

K090253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štútova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K66/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K66/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

312

Obchodný vestník 226/2018
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

2K66/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568, pod sp. zn.
2K/66/2015, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusová 1,
040 01 Košice, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
CHEMOSVIT, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO: 31 671 047, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 ZKR)
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ 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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť mailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk.

K090254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Suchý Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 3026 / 92, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/676/2018 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/676/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Dušan Suchý, nar. 02.01.1953, Budovateľská
3026/92, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
2OdK/676/2018S1308 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K090255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Suchý Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 3026 / 92, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/676/2018 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/676/2018
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Ing. Dušan Suchý, nar. 02.01.1953, Budovateľská 3026/92, 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/676/2018-20 zo dňa 12.11.2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/676/2018-20 from November 12, 2018, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Ing. Dušan Suchý, date of birth 02.01.1953, domicile Budovateľská 3026/92, 058 01 Poprad, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 223/2018 z 20.11.2018. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 21.11.2018.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 223/2018
from November 20, 2018. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
November 21, 2018.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. 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 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 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie
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slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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 ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Jana Čepčeková, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. 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 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje 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 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. 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 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K090256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Suchý Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 3026 / 92, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/676/2018 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/676/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/676/2018-20 zo dňa 12.11.2018 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Ing. Dušan Suchý, nar. 02.01.1953, Budovateľská 3026/92, 058 01 Poprad a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 223/2018 dňa 20.11.2018.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Ing. Dušan Suchý.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K090257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 61, 090 11 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Ferencová, nar.
26.04.1974, bytom Dubová 61, 090 11 Dubová, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32
ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom
účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K090258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 61, 090 11 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Ferencová, nar.
26.04.1974, bytom Dubová 61, 090 11 Dubová, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu
na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
Správca úpadcu

K090259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 121, 086 03 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/601/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/601/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Margity Sivákovej, trvale bytom 086 06 Lenartov
121 týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 121, 086 03 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/601/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/601/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku dlžníka Margity Sivákovej, trvale bytom 086 06 Lenartov 121, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.10.2018, č. k.
5OdK/601/2018-17 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške
350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.
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JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 121, 086 03 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/601/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/601/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Margita
Siváková, trvale bytom 086 06 Lenartov 121, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 19.10.2018, č. k. 5OdK/601/2018-17 (ďalej len „ Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 th May 2015, as the truste of the
debtor: Margita Siváková, trvale bytom 086 06 Lenartov 121, Slovak republic, (hereinafter the „ Debtor “), we
hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 5OdK/601/2018-17 dated as of
October 19 th, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste JUDr. Stanislav
Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to
the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the
account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Šak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 472/8, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/418/2018 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/418/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka: dlžníka
Dušan Šak, nar. 07.03.1958, trvale bytom: Gorkého 472/8, 068 01 Medzilaborce, sp. zn. 5OdK/418/2018, týmto v
zmysle ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, oznamuje, že konkurzu prestal podliehať majetok dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 163/2018 zo dňa
23.08.2018 pod značkou K062427, a to:
4. Iná majetková hodnota - 100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti DUPLIN, s.r.o., so sídlom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Gorkého 472/8, 068 01 Medzilaborce, IČO: 36 472 671, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č: 12783/P, ktorý obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu v celkovej
výške 6.639,- Eur. Súpisová hodnota 6.639,- Eur.

Tento majetok prestal podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania.

V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom a účinnom znení: ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.

V Bardejove, dňa 20.11.2018

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K090263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Jeržabek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-404-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/450/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s. správca dlžníka Miroslav Jeržabek

K090264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Gardášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 246/11, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/629/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/629/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefánie Gardašovej, trvale bytom SNP 246/11,
082 22 Šarišské Michaľany týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Gardášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 246/11, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/629/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/629/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku dlžníka : Štefánie Gardašovej, trvale bytom SNP 246/11, 082 22
Šarišské Michaľany, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
26.10.2018, č. k. 2OdK/629/2018-17 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,,
že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB,
.a.s.

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Gardášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 246/11, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/629/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/629/2018
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2OdK/629/2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: : Štefánia
Gardašová, trvale bytom SNP 246/11, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “),
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 26.10.2018, č. k. 2OdK/629/2018-17 (ďalej
len „ Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 th May 2015, as the truste of the
debtor: : Štefánia Gardašová, trvale bytom SNP 246/11, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovak republic,
(hereinafter the „ Debtor “), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
2OdK/629/2018-17 dated as of October 26 th, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s
estate and the truste JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to
the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the
account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatania Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tatiany Tokárovej, trvale bytom Podskalka
5208/81, 066 01 Humenné týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatania Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stanislav Oravec, správca majetku dlžníka : Tatiany Tokárovej, trvale bytom Podskalka 5208/81, 066 01
Humenné, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02.11.2018, č.
k. 2OdK/656/2018-18 týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b/ zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR alebo na určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 9 ZKR,, že kauciu vo výške
350,-€ sú povinní zložiť na účet IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, .a.s.

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatania Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: : Tatiana
Tokárová, trvale bytom Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné, Slovenská republika, (ďalej len „ Úpadca “), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 02.11.2018, č. k. 2OdK/629/2018-17 (ďalej len „
Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a a správcu ustanovil JUDr. Stanislava Oravca
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 th May 2015, as the truste of the
debtor: : Tatiana Tokárová, trvale bytom Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné, Slovak republic, (hereinafter the „
Debtor “), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no: 2OdK/656/2018-18
dated as of November 02 nd, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the truste
JUDr. Stanislav Oravec, was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ ZKR “) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky jednom rovnopise u správcu a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. 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. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only " the BRA ") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee ́s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to
the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the
account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The truste does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K090270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamnický Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 490 / 10, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2016 S1299
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1K/45/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové č. 2
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 140,02€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 3
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 169,11€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 4
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 139,74€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 5
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 179,71€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 6
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 152,07€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 7
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 42,41€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 8
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 158,70€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 9
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 147,20€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 10
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 171,56€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 11
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 163,48€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 12
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 190,93€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 13
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 171,09€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Súpisové č. 14
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 182,50€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisové č. 15
Popis súpisovej zložky majetku : príjem podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií
Súpisová hodnota

: 164,08€

Dôvod zapísania

: vlastnícke právo úpadcu

K090271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glejdura Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 220/117, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1987
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/677/2018 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/677/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Glejdura, nar. 04.08.1987, trvale
bytom SNP 220/117, 059 18 Spišské Bystré, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod
sp. zn. 5OdK/677/2018, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po predchádzajúcej dohode
so správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K090272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mašlák Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mpčľ 3053 / 23, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/28/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/28/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/28/2018 zo dňa 31.01.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 26/2018 dňa 31.1.2018 som bol ustanovený do funkcie správcu dlžníka: Adrián Mašlák, nar.
26.03.1985, Mpčľ 3053/23, 058 01 Poprad.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle ustanovení § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vyhlasuje
2. kolo ponukového konania

Predmetom ponukového konania je speňaženie majetku úpadcu zapísaného vo všeobecnej podstate.
Ku dňu vyhlásenia tohto verejného ponukového konania si neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 zapísaný ako nesporný. Majetok bol zapísaný do súpisu
oddelenej podstaty pod por. č. 1 ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 200/2018 zo dňa 16.10.2018 pod
číslom zverejnenia: K0078384.

Predmet speňaženia:
Opis súpisovej zložky majetku : motorové vozidlo PP 829 CH, tov.zn. SEAT LEON,
VIN :VSSZZZ1MZ2R030988 ,
Rok výroby : 2001
Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisová hodnota

: 800€

a) Podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca Mgr. Radovan
Muzika. so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné, tel. 0907 945 308. e- mail : radovanmuzika@gmail.com

b) Hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať v 1. kole tak, že
minimálna cena ponuky je 50% súpisovej hodnoty, čo predstavuje sumu 400,- Eur.

c) Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení kúpnej ceny vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v UniCredit bank a.s., č. ú.: IBAN Kód:
SK421111 0000 0068 5564 1003 účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu.

d) Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie – 2OdK/28/2018 S1299 –
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku do sídla správcu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné. Za deň
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku.
Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.

e) Súčasťou ponuky musí byť návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 100 %.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) Každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

g) Obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.
0907 945 308.

h) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou.

ch) Správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk.

i) V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty.

j) Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný do 10 dní odo dňa
oznámenia výsledku ponukového konania uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu na predaj hnuteľnej veci a v tejto
lehote uhradiť celú ním navrhovanú kúpnu cenu.

Mgr. Radovan Muzika, správca

K090273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Krásna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajtovka 22, 065 45 Hajtovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/665/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/665/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Irena Krásna, nar.
10.10.1957, bytom 065 45 Hajtovka 22, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu
na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu
kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
Správca úpadcu

K090274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Krásna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajtovka 22, 065 45 Hajtovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/665/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/665/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Irena Krásna, nar.
10.10.1957, bytom 065 45 Hajtovka 22, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7
písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom
účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Správca úpadcu

K090275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Juhasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinová 488/35, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Juhasová, nar.
08.07.1972, bytom Kukučinová 488/35, 087 01 Giraltovce, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák.
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7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
Správca úpadcu

K090276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Juhasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinová 488/35, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Juhasová, nar.
08.07.1972, bytom Kukučinová 488/35, 087 01 Giraltovce, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Správca úpadcu

K090277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigmond Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3266 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1963
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/512/2018 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/512/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty dlžníka Karol Žigmond, nar. 27.09.1963, Partizánska 3266/4, 058 01 Poprad, v súlade
s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje veriteľom,
že ku dňu 20.11.2018 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR: ,,Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.

K090278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Korčkovský v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 113, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/269/2018 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/584/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová
zložka majetku
č.
1.

Popis hnuteľnej veci
Motorové vozidlo Ford
FOCUS, druh AA sedan,
farba: žltá metalíza - zlatá

Vyrobné číslo

Evidenčné
číslo

VIN:
WF0FXXWPDFXS28192

SL156AV

Súpisová
Rok
Adresa miesta, kde sa
hodnota majektu
výroby hnuteľná vec nachádza
v EUR
Stará Ľubovňa 1999 Podsadek 1218/113, 064
500,01 Stará Ľubovňa

K090279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Cinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 149, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/613/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/613/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Martina Cinová, nar.
26.08.1983, bytom Ladomirová 149, 090 03 Ladomirová, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák.
7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
Správca úpadcu
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K090280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Cinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 149, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/613/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/613/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Martina Cinová, nar.
26.08.1983, bytom Ladomirová 149, 090 03 Ladomirová, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Správca úpadcu

K090281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 127, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/628/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/628/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Oľga Mačová, nar.
29.04.1948, bytom 082 05 Varhaňovce 127, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu
na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu
kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
Správca úpadcu

K090282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 127, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/628/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/628/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Oľga Mačová, nar.
29.04.1948, bytom 082 05 Varhaňovce 127, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7
písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom
účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Správca úpadcu

K090283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Katranič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 08001, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/649/2018 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/649/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Jaroslav Katranič, nar. 9. 11. 1964, bytom 080 01 Prešov, týmto oznamuje,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K090284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Katranič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 08001, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/649/2018 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/649/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).
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V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca

K090285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Katranič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 08001, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/649/2018 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/649/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu
osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka: (ďalej len „Dlžník“)
Jaroslav Katranič, nar. 9. 11. 1964, bytom 080 01 Prešov, Slovensko, Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, č. k. 5OdK/649/2018, zverejneným dňa 9. 11. 2018 v Obchodnom vestníku 216/2018,
bol vyhlásený konkurz Dlžníka. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 10. 11. 2018. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz dlžníka.

According to the Direction of the European Council No.2015/848 dated 20th of May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor (hereinafter as „Debtor ) Jaroslav Katranč, born 9. 11. 1964, address PO-BOX 269, 080 01
Prešov, Slovak republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No.
5OdK/649/2018 publiced on 9th November 2018 in Commercial bulletin No. 216/2018 bancrupty procedure was on
the Debtor. This resolution of the District cour Prešov became valid on 10th November 2018. The bancruptcys
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing. Eva
Orbanová – správca, so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 2 ZKR)
According to the Act no. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuring and on amendments to certain laws, as
amended (hereinafter only „BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to Ing. Eva Orbanová – the bankruptcy
trustee of the debtor, with the registered office Slovenská 69, 080 01 Prešov, Slovak republic. Claims lodged after
the time limit will be accepted, but in such case creditor may not exercise voting rights. The delivery of the
application to the truste has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation
period and termination of the right.

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

339

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. 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.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor´s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement
of claim has to be dated and signed. The claim has to be lodged in euro currency (EUR). Documents proving the
information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor
does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or
a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be added.
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 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right.
Veriteľ ( § 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §30 a 31 použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§167l ods. 3 ZKR)

The Creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Commercial Bulletin that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30
and 31 will be applied accordingly. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing up only if the claim for a
full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the
administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. (§ 167l ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.

Ing. Eva Orbanová
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správca

Ing. Eva Orbanová
bankruptcy trustee

K090286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 81, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/498/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/498/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenka Rusinková, nar. 28.05.1988, trvale
bytom Vyšná Olšava 81, 090 32 Miňovce, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K090287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 129, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2018 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Mikuláš Fedor, nar. 02.12.1974, trvale bytom
Podsadek 129, 064 01 Stará Ľubovňa, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn. 5OdK/539/2018,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom
znení (ďalej len ZKR), oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka Mikuláš Fedor, nar. 02.12.1974, trvale bytom Podsadek 129, 064 01 Stará Ľubovňa,
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končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
V Prešove, dňa 20.11.2018
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K090288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giba Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutka 48, 086 36 Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1955
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/83/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/83/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Ing. Ján Giba, nar. 07.07.1955, bytom
Hutka 48, 086 36 Hutka, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR po speňažení konkurznej podstaty
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov úpadcu.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K090289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Husarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 222, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/530/2018 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/530/2028
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Ing. Eva Orbanová, správca

K090290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Červeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 3/681, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/516/2018 S1722

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/516/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1:
Pohľadávka vo výške 9 533,53 Eur s prísl. voči Rastislavovi Zápotockému, nar. 28.06.1976, bytom Nábrežná
498/13, 089 01 Svidník, podľa rozsudku Okresného súdu Svidník sp. zn. č. k. 3Cb/84/2007 zo dňa 26.05.2009.
Deň zapísania: 19.11.2018
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota: 9 533,53 Eur
V Prešove, dňa 20.11.2018
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K090291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 417 / 159, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/666/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/666/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka JUDr. Maroš Nemčík, nar. 27.06.1977, trvale bytom Hlavná
417/159, 094 14 Sečovská Polianka, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn.
5OdK/666/2018, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame
vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.
V Prešove dňa 19.11.2018
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K090292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 417 / 159, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/666/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/666/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka JUDr. Maroš Nemčík, nar. 27.06.1977, trvale bytom Hlavná
417/159, 094 14 Sečovská Polianka, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn.
5OdK/666/2018, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“),
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch
percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo
sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní
zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005 3048 5113. Kauciu je veriteľ
popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s
uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej
značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
V Prešove dňa 19.11.2018
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K090293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gurský Valerián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 884/11, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Na hradbách 5, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/483/2018 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/483/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/483/2018 zo dňa 03.09.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Valerián Gurský, nar. 09.05.1954, B.S. Timravy 884/11, 085 01 Bardejov (ďalej len „Dlžník “) a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Na hradbách 5, 085
01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 173/2018 dňa 07.09.2018.

Správca týmto v zmysle ust. § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Miroslav Ondrušek

V Bardejove, dňa 20.11.2018

K090294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širgeľová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbudská Belá 18, 067 01 Radvaň nad Laborcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Na hradbách 5, 085 01 Bardejov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

344

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/534/2018 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/534/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.9.2018, sp. zn. 2OdK/534/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Eva Širgeľová, nar. 03.12.1973, Zbudská Belá 18, 067 01 Radvaň nad Laborcom, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Eva Širgeľová, IČO:43685617, s miestom podnikania 06701 Zbudská
Belá 18 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom
kancelárie Na hradbách 5, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 189/2018 dňa 01.10.2018.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR
oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka Eva Širgeľová, nar. 03.12.1973, Zbudská Belá 18, 067 01 Radvaň
nad Laborcom, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Eva Širgeľová, IČO:43685617, s miestom
podnikania 06701 Zbudská Belá 18, končí.

V Bardejove, dňa 20.11.2018

JUDr. Miroslav Ondrušek, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Širgeľová

K090295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čopáková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 3, 076 02 Kašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/90/2018 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/90/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mariana Čopáková, nar. 15.07.1974, Hlavná 3, 076
02 Kašov, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 80,
052 01 Spišská Nová Ves, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod - 12,00 hod a od 13,00 hod 15,00 hod. Termín je vhodné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0903 612 563.

Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd,
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Zajac
správca

K090296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čopáková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 3, 076 02 Kašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/90/2018 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/90/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Roman Zajac, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mariana Čopáková, nar. 15.07.1974, Hlavná 3, 076
02 Kašov, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 9OdK/90/2018 vedenom na Okresnom súde Košice
I, podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom
popretia pohľadávky veriteľom.

Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený
v OTP banke, a. s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a špecifického symbolu – 9902018.

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac
správca

K090297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jabriková Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Czambelova 79 / 5, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/76/2018 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/76/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 14.09.2018, sp.zn.: 9OdK/76/2018, ktoré bolo uverejnené v OV č.
182/2018 dňa 20.09.2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Nikola Jabriková, nar.:
18.11.1987, bytom: Czambelova 79/5, 040 01 Košice a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú, LL.M.,
MBA so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Nikola Jabriková, nar.: 18.11.1987, bytom: Czambelova 79/5, 040 01 Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Nikola Jabriková, nar.:
18.11.1987, bytom: Czambelova 79/5, 040 01 Košice, sp. zn.: 9OdK/76/2018, v súlade s ust. § 167v ods. 1
tretia veta ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca

K090298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gore Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 412 / 27, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1973
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/388/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/388/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Marián Gore, nar.
24.10.1973, bytom Staničná 412/27, 076 14 Michaľany (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 19.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K090299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Jána Nepomuckého 43, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/381/2018 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/381/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Rudolf Čonka, nar. 16. 8. 1992, bytom: Sv. Jána Nepomuckého 43, 053 21
Markušovce v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K090300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čech Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapálenica 325/3, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/276/2018 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/276/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Čech, narodený 18. 11. 1957, bytom
Zapálenica 325/3, 053 23 Rudňany, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

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

348

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

K090301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. A. Komenského 1730 / 18, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/373/2018 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/373/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Ján Horňák, narodený: 24.02.1976, bytom: J. A. Komenského 1730/18, 048 01 Rožňava týmto
oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto
konkurznom konaní:
Fio banka, a.s. , účet č. SK2683300000002901296688
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K090302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. A. Komenského 1730 / 18, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/373/2018 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/373/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca dlžníka Ján Horňák, narodený: 24.02.1976, bytom: J. A. Komenského 1730/18,
048 01 Rožňava oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 12:00 hod. a
od 12:30 - 14:30 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na
uvedenej adrese alebo emailom: lubica.greguskova@gmail.com.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K090303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko Ťahanovce -, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/326/2018 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/326/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/326/2018 zo dňa 14.08.2018, ktoré bolo zverejnené
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v Obchodnom vestníku č. 161/2018 zo dňa 21.08.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Burák,
narodený: 15.08.1990, bytom: Košice - sídlisko Ťahanovce, 040 13 Košice - sídlisko Ťahanovce a do funkcie
správcu bola ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves, značka správcu: S1720.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K090304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkovská ulica 27 / 5, 076 02 Kašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/231/2018 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/231/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Róbert Kubík, narodený 28.12.1976, bytom Cejkovska
27/5, 076 02 Kašov podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty, týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca

K090305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klembalová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 285/21, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/396/2018 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/396/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Monika Klembalová, nar.: 28.02.1973, bytom: Mierová 285/21, 048 01
Rožňava, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Monika Klembalová, s miestom podnikania
Mierová 285/21, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 43023835, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku
všeobecnej podstaty:
Preskúmaním pomerov dlžníka ustanoveným správcom najmä v súlade s ustanovením § 166i ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov doposiaľ nebol zistený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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žiadny majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K090306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukó Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 414 / 118, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/203/2018 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/203/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zsolt Kukó, narodený: 18.01.1976, bytom: Hlavná
414/118, 076 31 Streda nad Bodrogom, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka.
Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých
dlžníkom, inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle §
166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden
majetok, ktorý by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov. JUDr. František Kočka, správca

K090307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seman Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 123, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2016 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DRAŽBE

JUDr. Igor Varga, správca
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898
tel: 0915 951 000, igor.varga@trenet.sk

ako dražobník v súlade s obsahom ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v platnom znení a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dobrovoľných dražbách ) vyhlasuje konanie
dražby zverejnením tohto oznámenia o dražbe :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobník

JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898

Navrhovateľ dražby
JUDr. Igor Varga, správca
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Značka správcu S898

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční v kancelárii správcu JUDr. Igor Varga, správca so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Otvorenie dražby sa vykoná dňa 07.12.2018 v čase o 14:00 hod.

Označenie dražby
Jedná sa o opakovanú dražbu.

Predmet dražby a jeho opis

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, katastrálne
územie Vyšné Slovinky a Nižné Slovinky:

LV č. 602, k.ú.
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

48/3

39

záhrada

Spoluvlast. podiel
1/4

Spoluvlastnícky podiel ¼
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LV č. 951, k.ú.
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spoluvlast. podiel

491

1893

orná pôda

1/8

1077

1485

trvalý trávnatý porast

1/8

1337

160

trvalý trávnatý porast

1/8

1659

737

orná pôda

1/8

1660

1099

orná pôda

1/8

1673

911

orná pôda

1/8

Spoluvlastnícky podiel 1/8

LV č. 481, k.ú.
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spoluvlast. podiel

414

1037

orná pôda

14/160

1608

646

orná pôda

14/160

1736

506

orná pôda

14/160

1925

1677

orná pôda

14/160

Spoluvlastnícky podiel 14/160

LV č. 934, k.ú.
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

955

868

trvalý trávnatý porast

1/16

962

896

trvalý trávnatý porast

1/16

Spoluvlast. podiel

Spoluvlastnícky podiel 1/16.
LV č. 934 – 54,82 €

LV č. 482, k.ú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

353

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1114

1369

lesný pozemok

Spoluvlast. podiel
14/320

Spoluvlastnícky podiel 14/320
LV č. 482 – 40,55 €

LV č. 808, k.ú.
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

704

183

trvalý trávnatý porast

1/4

705

2683

trvalý trávnatý porast

1/4

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spoluvl. podiel

546

1772

orná pôda

1/4

796

2062

orná pôda

1/4

941

1714

orná pôda

1/4

1113

1363

orná pôda

1/4

1228

905

trvalý trávnatý porast

1/4

1229

840

orná pôda

1/4

1230

1214

orná pôda

1/4

1323

1184

trvalý trávnatý porast

1/4

1339/2

690

trvalý trávnatý porast

1/4

1444

4405

trvalý trávnatý porast

1/4

1571

2415

lesný pozemok

1/4

1572

5202

trvalý trávnatý porast

1/4

1573

2753

lesný pozemok

1/4

1656

1789

lesný pozemok

1/4

1657

2101

trvalý trávnatý porast

1/4

1658

2886

lesný pozemok

1/4
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orná pôda

1/4

Spoluvlastnícky podiel ¼

LV č. 483, k.ú.
PARCELY registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2

878

Druh pozemku

5862

Spoluvlast. podiel

trvalé trávne porasty

42/1920

Spoluvlastnícky podiel 42/1920
LV č. 952, k.ú. Vyšné Slovinky
PARCELY registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
875

Výmera v m2
11192

Druh pozemku
lesné pozemky

Spoluvlast. podiel
1/16

LV č. 952 – 119,58 €
Spoluvlastnícky podiel 1/16

LV č. 1598, k.ú. Vyšné Slovinky
PARCELY registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
1421

Výmera v m2
8926

Druh pozemku
trvalé trávne porasty

Spoluvlastn. podiel
14/160

Spoluvlastnícky podiel 14/160.
Cena nehnuteľností:
a) orná pôda 0,15 EUR/m2
b) trvalý trávnatý porast 0,1125 EUR/m2
c) lesný pozemok 0,50 EUR/ m2
d) ostatná plocha 1 EUR/ m2
e) zastavaná plocha a nádvorie 3,50 EUR/ m2
d) záhrady 2,50 EUR/ m2

Cena týchto pozemkov je určená znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Ľubomírom Gajdošom, Ing. Bc.
Tichomírom Bučkom.
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Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.

Účastník dražby
Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie a spĺňa podmienky
ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách a zároveň spĺňa podmienky zákona č. 140/2014 Z.z. v platnom
znení § 3 zák., nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Najnižšie podanie a minimálne prihodenie
Najnižšie podanie stanovené na sumu 200,- €.
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je vo výške 10% zo sumy najnižšieho podania
stanoveného pre príslušné kolo dražby.

Dražobná zábezpeka
Výška dražobnej zábezpeky je pri nehnuteľnostiach 100 EUR. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť :
a. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK14 1111 0000 0011 1094 6002, vedenom
v UniCredit Bank, a.s. s variabilným symbolom čísla dražby 100000 alebo
v hotovosti – b) do dňa konania dražby do pokladne dražobníka v jeho sídle na adrese Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov
c) v deň konania dražby do pokladne dražobníka v jeho sídle na adrese Hviezdoslavova
1234/4, 075 01 Trebišov
d) bankovou zárukou.
Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť do otvorenia dražby. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani
platobnou kartou.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky
Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky sú :
1. Originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky z účtu účastníka dražby na účet dražobníka.
2. Peňažným ústavom potvrdený doklad preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeky
na účet dražobníka.
3. Originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.
4. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zaplatenie dražobnej zábezpeky do pokladne dražobníka.

Vrátenie dražobnej zábezpeky
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.
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Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobník bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby.
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.
Dražobnú zábezpeku, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, alebo ktorá bola
zložená v hotovosti do dňa konania dražby, bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet neúspešného
účastníka dražby bez zbytočného odkladu.
Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená v hotovosti v deň konania dražby, bude vrátená neúspešnému
účastníkovi dražby v hotovosti po vykonaní dražby.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú dražbou nie je možné dodatočne znížiť.
Dražobná zábezpeka sa započíta vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby v hotovosti do
pokladne dražobníka alebo bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK14 1111 0000 0011 1094 6002.vedenom v UniCredit Bank, a.s.,
s variabilným symbolom čísla dražby 100000.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka predmetu dražby, organizačné opatrenia
Prvá obhliadka predmetu dražby sa uskutoční dňa 29.11.2018 o 10.00 hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení sa na tel. čísle dražobníka 0915 951 000 v čase najmenej
24 hodín pred určeným termínom obhliadky
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
Predmet dražby odovzdá dražobník alebo osoba oprávnená konať v jeho mene vydražiteľovi bez zbytočných
prieťahov najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Zápisnicu o
odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie
okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby
najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádza pri odovzdaní práv a
záväzkov viaznucich na predmete dražby. Dražobník oznámi prechod vlastníckeho práva k predmetu dražby na
vydražiteľa tretím osobám bez zbytočného odkladu. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak
ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak
náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z
vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa
spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

im tieto náklady vznikli
navrhovateľa dražby na
zodpovednosť za škodu
predmetu dražby, nesie
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Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.

Osvedčenie priebehu dražby
Priebeh dražby bude osvedčovať notár v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona o dobrovoľných dražbách
Ods. 2 uvedeného zákonného ustanovenia : V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Odsek 3 uvedeného zákonného ustanovenia : Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná
oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Ods. 4 uvedeného zákonného ustanovenia : Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ods. 5 uvedeného zákonného ustanovenia : Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú,
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ods. 6 uvedeného zákonného ustanovenia : Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom
istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Trebišove dňa 20.11.2018

Dražobník : JUDr. Igor Varga, správca podstaty úpadcu IVAN SEMAN

.................................................

Navrhovateľ dražby: JUDr. Igor Varga, správca podstaty úpadcu IVAN SEMAN
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K090308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Kulik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 35, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 OdK/375/2018 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK/375/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa – Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10,
Bratislava, SR, IČO: 36284831, ktorého prihlášky (na celkovú sumu 541,44 EUR) boli doručené správcovi po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 15.11.2018. Deň zápisu 20.11.2018.
Košice, 20.11.2018
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K090309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 2242/38, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 OdK/92/2018 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 OdK/92/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa – Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna č. 48, Bratislava, SR,
IČO: 35831154, ktorého prihlášky (na celkovú sumu 7.349,99 EUR) boli doručené správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty dňa 15.11.2018. Deň zápisu 20.11.2018.
Košice, 20.11.2018
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K090310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strok Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/270/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/270/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/270/2018 zo dňa 10. júla 2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 135/2018 zo dňa 16. júla 2018 pod podaním č.: K050390 v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Ladislav Strok, narodený: 06.09.1979, bytom: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodných menom: Ladislav Strok - BONI, s miestom podnikania P. Jilemnického 11, 052 05
Spišská Nová Ves, IČO: 41715217, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.03.2009, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súd vyhlásil konkurz a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská
27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178 (ďalej iba ako „správca“).
Podľa ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa údajov uvedených dlžníkom v Zozname majetku a ďalej na základe preskúmania majetkových pomerov
dlžníka správcom v súlade s ustanovením § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľného
majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h ZKR. Správca vlastným zisťovaním a šetrením zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h
ZKR.
V súlade s ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Strok, narodený: 06.09.1979, bytom: Štefánikovo
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodných menom: Ladislav Strok - BONI, s miestom
podnikania P. Jilemnického 11, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 41715217, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.03.2009, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40,
080 01 Prešov, zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s a k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Strok,
narodený: 06.09.1979, bytom: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodných
menom: Ladislav Strok - BONI, s miestom podnikania P. Jilemnického 11, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO:
41715217, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.03.2009, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Prešov, so sídlom: Slovenská 40, 080 01 Prešov, vedený na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušuje.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 20. novembra 2018

K090311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 777 / 2, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Igor Varga, správca konkurznej podstaty úpadcu Róberta Kovácsa, nar. 13.07.1967, bytom Idanská 772/2,
040 11 Košice, v konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 32K/8/2015 opätovne zvoláva na deň 10.12.2018
o 10.00 hod. schôdzu veriteľov v kancelárii správcu: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, s týmto
programom schôdze:

1. Správa o doterajšej činnosti správcu
2. Voľba jediného zástupcu veriteľov
3. Hlasovanie o odvolaní správcu
4. Iné

Účasť veriteľov prihlásených pohľadávok na tejto schôdzi je nutná.

JUDr. Igor Varga
správca KP

K090312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
spoločného speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, konajúca prostredníctvom:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A,
Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ UniCredit“) zo dňa 21.09.2018 č.j. 337/2018
a
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I. Predmet speňaženia:
A. Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: UniCredit, ako
súpisová zložka č. 1 v súpisovej hodnote 742.785,60 €; súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 109/2018 zo dňa 07.06.2018 pod č. oznámenia: K040122, a to:
· klietková technológia s automatickým zberom vajec, výrobné čísla: OKT-SK2-74/2012, OKT-SK112/2012, OKT-SK1-21/2012;
· technológia voľnej podstielky, výrobné čísla: ZH-EU-31/12, ZH-EU-32/12, ZH-EU-33/12;
B. Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová
zložka č. 5 po vykonaní aktualizácie súpisovej zložky č. 5 v súpisovej hodnote 30.000,00 €; aktualizácia
súpisovej zložky č. 5 bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 224/2018 zo dňa 21.11.2018 pod č.
oznámenia: K089553, pričom predmetom ponukového konania je:
· Stavba bez súpisného čísla – znášková hala postavená na parc. č. 423; Štát: Slovenská republika, obec:
Michalovce, kat. úz.: Topoľany, č. LV: 5659, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je
evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V prvom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
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Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

predmetom speňaženia sú vyššie uvedené súpisové zložky majetku speňažované spoločne ako jeden
súbor majetku;
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,SPOLOČNÁ PONUKA 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 – viď bod I.A tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 30% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 5 – viď bod I.B tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 28.11.2018 so začiatkom
o 10:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 05.12.2018 so začiatkom o 10:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
·
·
·
·
·
·
·

záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
označenie predmetu kúpy;
návrh kúpnej ceny;
doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.
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V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
·

·
·
·
·
·
·

všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa UniCredit a v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa SKAS,
a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto ponukovom kole a vyhotoví o tom
úradný záznam;
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
zabezpečený veriteľ UniCredit a tiež správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a
zároveň majú zabezpečený veriteľ UniCredit a tiež správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky
aj bez uvedenia dôvodu;
zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K090313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
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3 v súpisovej hodnote 1.000,00 €; doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
135/2018 zo dňa 16.07.2018 pod č. oznámenia: K050748, pričom predmetom ponukového konania je:
·

Stavba bez súpisného čísla – poľné hnojisko na parc. č. 506; Štát: Slovenská republika, obec: Petrovce
nad Laborcom, kat. úz.: Petrovce nad Laborcom, č. LV: 1693, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia
stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V prvom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty, pričom stavba
bude speňažená ako jeden súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA Petrovce nad Laborcom 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 3 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 28.11.2018 so začiatkom
o 12:30 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 05.12.2018 so začiatkom o 12:30 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.
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IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K090314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boguš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 511 / 4, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1967
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/344/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/344/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Viliam Boguš, nar.: 09.12.1967, bytom: Toryská 511/4, 040 11
Košice, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

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

366

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

K090315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lalik Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 278, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/279/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/279/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice 1 uznesením sp. zn. 32OdK/279/2018-21 zo dňa 12.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 137/2018 dňa 18.07.2018.
Týmto ako správca dlžníka oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som zistil majetok dlžníka, pričom súpis
majetku všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181/2018 dňa 19.09.2018. Predmetný
majetok bol speňažovaný v zmysle §167p ZKR, pričom prvé kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 192/2018 dňa 04.10.2018, druhé kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 202/2018 dňa 18.10.2018 a tretie kolo ponukového konania bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 212/2018 dňa 05.11.2018.
Prvé, druhé a tretie kolo ponukového konania bolo neúspešné a majetok dlžníka sa nepodarilo odpredať.
Konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K090316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
1 v súpisovej hodnote 520,00 € a zároveň súpisová zložka č. 2 v súpisovej hodnote 138.000,00 €; súpis oddelenej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2018 zo dňa 03.07.2018 pod č. oznámenia: K047325,
pričom predmetom ponukového konania je:
·
·

Stavba bez súpisného čísla – senník na parc. č. 295,42; Štát: Slovenská republika, obec: Suché, kat.
úz.: Suché, č. LV: 540, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je evidovaný na liste
vlastníctva;
Stavby bez súpisného čísla – súbor nehnuteľností, a to: kôlňa-sklad na parc. č. 295/13, sklad tekutých
hnoj. na parc. č. 295/41, kravín-výkrmňa HD na parc. č. 295/18, prístrešok pre včely na parc. č. 295/45,
soc.zariadenie na parc. č. 295/14, teľatník na parc. č. 295/43, teľatník na parc. č. 295/44; Štát: Slovenská
republika, obec: Suché, kat. úz.: Suché, č. LV: 559, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie
je evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V prvom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia sú vyššie uvedené súpisové zložky majetku oddelenej podstaty, pričom stavby
budú speňažené spoločne ako jeden súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s výrazným označením ,,PONUKA SUCHÉ 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 a č. 2 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku
vo výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000
0029 3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 28.11.2018 so začiatkom
o 11:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 05.12.2018 so začiatkom o 11:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca
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K090317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
4 v súpisovej hodnote 10.000,00 €; doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 135/2018 zo dňa 16.07.2018 pod č. oznámenia: K050748, pričom predmetom ponukového konania je:
·

Stavby bez súpisného čísla – súbor nehnuteľností, a to: kravín na parc. č. 81/2, kancelária, váha na parc.
č. 89, kravín na parc. č. 81/1, výkrmňa ošípaných na parc. č. 88, hala TOK 15 na parc. č. 91/14, socialne
zariadenie na parc. č. 95/3, matečník na parc. č. 86, matečník na parc. č. 84, predvýkr.ošípaných na parc.
č. 85, odchovňa-výkrmňa na parc. č. 82, hala TOK 15 na parc. č. 91/2; Štát: Slovenská republika, obec:
Michalovce, kat. úz.: Vrbovec, č. LV: 5631, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je
evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V prvom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
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040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty, pričom stavby
budú speňažené spoločne ako jeden súbor majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
· v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA VRBOVEC 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
· záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 1 a č. 2 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku
vo výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000
0029 3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
· termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 28.11.2018 so začiatkom
o 13:00 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 05.12.2018 so začiatkom o 13:00 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
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zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

Ing. Imrich Krupička, správca

K090318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drončko Radomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltická 1361 / 9, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/321/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/321/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Radomír Drončko, narodený: 16.12.1971, bytom: Baltická 9, 040 12 Košice (ďalej aj ako len
„dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §167q ods. 3 a ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie
Predmet speňažovania: iná majetková hodnota, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 197/2018 dňa 11.10.2018, a to súpisová zložka majetku:
Číslo súpisovej
zložky

1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Popis
Súpisová
do súpisu
do súpisu
hodnota v €
majetku
majetku
Obchodný podiel v spoločnosti SaMax - real s.r.o.; Súpisová hodnota
§ 167h ods. 1
majetku: 6.638,78- Eur, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Dôvod
05.10.2018
6.638,78,-€
ZKR
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 05.10.2018, rozsah splatenia: 6.638,78,-€,

Pre toto kolo predaja nebola stanovená minimálna kúpna cena za speňažovaný majetok.
Podmienky III. kola verejného ponukového konania
V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať
u správcu
Dlžníka
prostredníctvom
e-mailovej
správy
zaslanej
na
adresu:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

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

372

Obchodný vestník 226/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.11.2018

Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny
deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na
predkladanie ponúk zverejnená), do 12.00 hod; Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4,
075 01 Trebišov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „III. kolo –
verejné ponukové konanie – 26OdK/321/2018 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK20 7500 0000 0040 2484 1056, v poznámke uviesť:
Radomír Drončko, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K090319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 35, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
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Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/30/2017 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO:
36 192 309 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti majetku úpadcu:
TERRA a.s., so sídlom Letná 35, 071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309
v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ako splnomocnený zástupca veriteľa: SR – Daňový úrad Košice, so
sídlom Železničná 1, 041 90 Košice, IČO: 424995000018; ďalej iba ako „zabezpečený veriteľ SKAS“) zo dňa
18.10.2018, č.j. 20088/OSP I/2018
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: SKAS, ako súpisová zložka č.
6 v súpisovej hodnote 10.000,00 €; doplnenie súpisu oddelenej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 224/2018 zo dňa 21.11.2018 pod č. oznámenia: K089554, pričom predmetom ponukového konania je:
·

Stavby bez súpisného čísla – súbor nehnuteľností, a to: sklad na parc. č. 434, znášková hala na parc. č.
421, znášková hala na parc. č. 425; Štát: Slovenská republika, obec: Michalovce, kat. úz.: Topoľany, č.
LV: 5659, právny vzťah k parcelám na ktorých ležia stavby nie je evidovaný na liste vlastníctva.

II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania. Tento majetok bude speňažený
ako jeden súbor majetku.
V prvom kole verejného ponukového konania minimálna kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90% súpisovej
hodnoty speňažovaného majetku. Úspešným účastníkom ponukového konania v prvom kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku oddelenej podstaty, pričom stavby
budú speňažené spoločne ako jeden súbor majetku;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu;
v tomto ponukovom kole rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA TOPOĽANY 26K/30/2017 NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:30 hod.;
záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 6 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 10% z ponúkanej ceny na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029
3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
termíny ohliadok speňažovaného majetku: prvá ohliadka sa uskutoční dňa 28.11.2018 so začiatkom
o 10:30 hod., druhá ohliadka sa uskutoční dňa 05.12.2018 so začiatkom o 10:30 hod., v oboch prípadoch
na mieste samom.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom
zabezpečeného veriteľa SKAS, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto
ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· zabezpečený veriteľ SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez
uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.
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Ing. Imrich Krupička, správca

K090320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenki Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 171 / 130, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/330/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/330/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Lukáš Šenki, nar. 20.2.1991, bytom Nová 171/130, 078 01 Veľké Ozorovce,
podnikajúceho pod obchodným menom: Lukáš Šenki, s miestom podnikania: Nová 171/130, 078 01 Veľké
Ozorovce, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty
ako sup. zlož. majetku č. 1-osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO CLASSIC, rok výroby: 2000.
Súpisová zložka majetku č. 1 zverejnená v OV č.: 196/2018, pod č.: K076556.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 10.12.2018 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
260dK/330/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK27 0900 0000 0051 4994 3499. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od
jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 10.12.2018.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca

K090321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 180/4, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2018 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 82, katastrálne územie: Somotor, obec: Somotor,
okres: Trebišov, Okresný úrad Trebišov Ves, odbor katastrálny, parcely registra „C“-KN a to:
par.č.769- zastavané plochy a nádvoria o výmere 585 m2
par.č.770- zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2
a rodinný dom so súpisným číslom 376 stojaci na parcele č.768
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 6/14
Súpisová hodnota: 600,-€
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: majetok patriaci dlžníkovi.

K090322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mucha Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ _, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/353/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/353/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Ivan Mucha, nar.: 21.11.1966, bytom: Gudernova 10, 040 11 Košice,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/353/2018 týmto vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie
Predmet: Iná majetková hodnota
Por.
Súpisová
Popis
Register
č.
hodnota
Obchodný podiel vo výške 6.640 EUR predstavujúci 100% podiel na základnom
imaní spoločnosti RMI Trade, s.r.o., so sídlom Gudernova 10, 040 11 Košice, Obchodný register Okresného súdu
1
6 640,00 €
IČO:
Košice I, odd. Sro, vložka č. 18377/V
36 203 084

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca –
fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická
osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a variabilný symbol 3532018.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K090323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huta 72 / 8, 053 75 Hnilec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/385/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/385/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Lukáš Hanko, narodený: 08.11.1993, bytom: Huta 72/8, 053 75
Hnilec, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/385/2018 týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie
Predmet: Iná majetková hodnota
Por.
Súpisová
Popis
Register
č.
hodnota
Obchodný podiel vo výške 6.640 EUR predstavujúci 100% podiel na základnom
imaní spoločnosti MontyWood spol. s r.o., so sídlom Nová 776. 049 25 Dobšiná, Obchodný register Okresného súdu
1
6 640,00 €
IČO:
Košice I, odd. Sro, vložka č. 28058/V
46 139 494

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca –
fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická
osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a variabilný symbol 3852018.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K090324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Cházára 169, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/282/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/282/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.11.2018

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Anikó Petrová, narodená: 14.09.1971, bytom: A. Cházára 169, 049
45 Jovice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/282/2018 týmto podľa §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K090325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rezidencia Cassovar a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 687 944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2018 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY, ZABEZPEČENÝ VERITEĽ: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.

Zabezpečený veriteľ
Výška zabezpečenej pohľadávky
Poradie zabezpečenej pohľadávky
zozname pohľadávok
Zabezpečená suma
Druh zabezpečovacieho práva
Poradie zabezpečovacieho práva

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829
90 Bratislava, Slovenská republika
826.289,73 Eur
v konečnom Veriteľ č. 1 / pohľadávka č. 1
15.125.307,04 Eur
Záložné právo
Poradie sa riadi dňom (časom) registrácie

NEHNUTEĽNÉ VECI – POZEMKY
Popis jednotlivých súpisových zložiek
Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druh
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

Štát Obec

plocha

Výmera
v m2
a 3791

plocha

a 40

SR

plocha

a 213

SR

plocha

a 78

SR

plocha

a 150

SR

plocha

a 14

SR

plocha

a 18

SR

SR

KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO

–

Katastrálne
územie
STARÉ Husťáky

Č. LV Parcelné
číslo
15707 3456/37

Spoluvlastnícky
úpadcu
11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/40

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/42

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/43

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/45

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/46

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/47

11495/1459685

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10.
11.

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
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plocha

a 41

SR

plocha

a 19

SR

plocha

a 117

SR

plocha

a 63

SR

Súpisová hodnota v €

KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO
KOŠICE
MESTO

Deň vydania: 23.11.2018

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/48

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/49

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/50

11495/1459685

–

STARÉ Husťáky

15707 3456/51

11495/1459685

3.843,18

NEHNUTEĽNÉ VECI – STAVBA - BYT
Popis jednotlivých súpisových zložiek

Por. Popis
č.
1.

Č.
bytu
16

Štát Obec

Bytový
SR KOŠICE
dom
STARÉ
Žriedlová 8
MESTO
- 28

Č.
poschodia
4. p.

Č.
vchodu
24

Ulica

Orient. č. Katastrálne
vchodu
územie

– Žriedlová 8 24
- 28

Husťáky

Č. LV Súpisné
číslo

Parcelné
číslo

15707 3363

3456/37

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach
príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku
11495/1459685

Spol.
podiel Súpisová
úpadcu
k hodnota v €
stavbe
1/1
135.914,00

na Spoluvlastnícky
úpadcu k bytu
1/1

podiel

POHĽADÁVKY
Popis jednotlivých súpisových zložiek
Por.
č.
1.

Celková
suma
124,52

2.

466,70

3.

1.666,67

Mena Právny dôvod vzniku

Dlžník

Euro DPH k prijatej zálohe na stavebné Jaroslav Prvý,
úpravy
Euro Faktúra za prezentačný poplatok na Zemplin Investment s.r.o., Priemyselná
súťaž stavba roka 2011
Michalovce 071 01,, IČO: 36 719 757
Euro DPH k prijatej zálohe na stavebné Jaroslav Prvý,
úpravy

Súpisová
hodnota v €
124,52
3931, 466,70
1.666,67

POHĽADÁVKY Z ÚČTU
Popis jednotlivých súpisových zložiek

Por. č. Zostatková suma k 31.10.2018 Č. účtu
Mena Banka
Súpisová hodnota v €
1.
8.907,63
SK28 0200 0000 0023 3319 1756 Euro VÚB, a.s.,
8.907,63
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis jednotlivých súpisových zložiek

Por. č. Popis
1.
SO 30 Dopravné napojenie Žriedlova ul. Košice
2.
SO 31 Verejná komunikácia Žriedlova ul. Košice
3.
SO 32 sadové úpravy Žriedlova ul. Košice
4.
SO 40 prepojenie verejného vodovodu, Žriedlova ul. Košice
5.
SO 41 Prípojka vodovodu, Žriedlova ul. Košice
6.
SO 42 Predĺženie verejnej kanalizácie, Žriedlova ul. Košice
7.
SO 43 Prípojky kanalizácie, Žriedlova ul. Košice
8.
SO 44 Odlučovače ropných látok, Žriedlova ul. Košice
9.
SO 45 Kanalizácia spevnených plôch, Žriedlova ul. Košice
10.
SO 61 Areálový rozvod, Žriedlova ul. Košice
11.
SO 62 Verejné osvetlenie, Žriedlova ul. Košice
12.
SO 63 Verejné osvetlenie, Žriedlova ul. Košice

Kolaudačné rozhodnutie
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/13675-4
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/13675-4
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/14542-05/I/KRA
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/00997-5
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/00997-5
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/00997-5
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/00997-5
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/00997-5
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/00997-5
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/1178-02I/KRA
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/14542-05I/KRA
Kolaudačné rozhodnutie č. A/2009/14542-05I/KRA

Súpisová hodnota
8.773,60
51.160,74
1.016,26
5.370,48
50.484,85
54.733,87
98.431,61
534,62
68.610,88
90,05
80,92
26.383,80

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K090326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Koval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského raja 157/45, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 OdK/326/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Dátum zápisu : 20.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ : Slovak Business Agency,Karadžičová 2, 821 08 Bratislava, IČO : 30 845 301
Poradové číslo : 7
Poradie : Iná
Prihlásená suma : 4.892,83 €
Ing. Peter Duhoň, správca

K090327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/27/2014 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/27/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Podľa ust. § 101 zák. č. 7/2005 Z.z. zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov nasledovne:
Celková suma výťažkov: 4 442,26 €
Celková suma priradených pohľadávok proti podstate: 1 082,99 €
Suma určená na rozvrhnutie: 3 359,27 €

Na účely schválenia návrhu konečného rozvrhu výťažku určujem veriteľskému výboru lehotu 20 dní od doručenia
návrhu.

Ing. Imrich Krupička, správca

K090328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o.
MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o.
MICHALOVCE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.J. Moussona 2502/2 / 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 693 270
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE so sídlom T.J.
Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce IČO: 31 693 270, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že pohľadávky veriteľa:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
v celkovej sume 5 019,87 €,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

V Košiciach, dňa 19.11.2018
JUDr. Marek Radačovský, správca

K090329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzimko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 9084 / 1, 053 31 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/134/2018 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/134/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ján Simko, správca týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamuje v súlade s ustanovením § 167l
odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, že pohľadávka veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 040 01 Košice v celkovej prihlásenej sumy
26.475,70 EUR,
ktorá bola do sídla kancelárie správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehote bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Ján Simko, správca

K090330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzimko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 9084 / 1, 053 31 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/134/2018 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/134/2018
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Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice
Súpisová zložka č. 1
Popis: Pozemok
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 28 m2
Obec: Spišská Nová Ves
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Číslo LV: 9300
Parcelné číslo: 8453/2
Deň zapísania do súpisu: 20.11.2018
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: v súlade s ustanovením § 167i odsek 1 ZKR patriace do súpisu oddelenej
podstaty v konkurznej veci Miroslav Dzimko (konkurzné konanie vedené OS KE I pod spisovou značkou
26OdK/134/2018)
Dôvod zapísania do súpisu: Majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ustanovením § 167i odsek 1 ZKR,
ustanovením § 167k odsek 1 ZKR, ustanovením § 167h odsek 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 1.400,00 EUR
Označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom železničná 1, 040 01
Košice
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 8/1 až 8/30
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnosti v druhom a nasl. poradí
Opis zabezpečenej pohľadávky: daňové pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi a voči obligačnému dlžníkovi
Výška zabezpečenej pohľadávky: 13.205,44 EUR
Ing. Ján Simko, správca

K090331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 421/1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32 OdK/389/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Ako konkurzný správca dlžníka : Ladislav Belanský , nar. 16.02.1968, trvale bytom Narcisová 421/1, 040 11
Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 25.09.2018, č.k. 32 OdK/389/2018, týmto v
zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej
len ZKR ) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Peter Duhoň, správca

K090332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vtáčkovce 70, 044 47 Vtáčkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/3283/17 S 1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/378/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie : Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Tibor Gábor, nar. 18.05.1963, bytom: Vtáčkovce 70, 044 47 Vtáčkovce, zastúpený : Centrum
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , v zmysle ust. § 166i v spojení s §
167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje , že nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty úpadcu.
V Trebišove, 20.11.2018
Ing. Jozef Litvák , CSc., správca

K090333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Doba 550/10, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/332/2018 S 1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/332/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Litvák ,CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 T r e b i š o v , správca úpadcu : Petra Tokárová, nar.
13.08.1983, bytom: Nová Doba 550/10, 078 01 Sečovce , zastúpený : Centrum právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu
sa konkurz na majetok dlžníka: Petra Tokárová, nar. 13.08.1983, bytom: Nová Doba 550/10, 078 01 Sečovce ,
zastúpený : Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , k o n č í .
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e .
V Trebišove , 20.11.2018
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca
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