Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

K090334
Spisová značka: 37OdK/410/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavel Daniel, nar.: 24.06.1974, Bojnická 6959/21, 831
04 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavel Daniel, nar.: 24.06.1974, Bojnická 6959/21, 831 04

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marian Mikáči, so sídlom kancelárie Prievozská 4, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1539.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. 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 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný 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 o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 733/2018 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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 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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením 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, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú 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 § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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,
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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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 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.
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. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090335
Spisová značka: 37OdK/411/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Rist, nar.: 06.10.1973, Podhradie 689/54, 900
21 Svätý Jur zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Jur.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik Rist, nar.: 06.10.1973, Podhradie 689/54, 900 21 Svätý

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Križna 56, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S1145.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. 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 zákona o konkurze a
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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reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný 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 o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 732/2018 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením 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, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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 (§
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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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú 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 § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090336
Spisová značka: 37OdK/412/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Kratochvílová, nar.: 02.09.1957, Bohrová
1205/7, 851 01 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Helena Kratochvílová, nar.: 02.09.1957, Bohrová 1205/7, 851
01 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn.
správcu: S1358.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. 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 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný 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 o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 729/2018 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením 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, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú 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 § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
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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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 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.
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. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090337
Spisová značka: 8K/68/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o. so
sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116
rozhodol
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

11

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Milada Koukalová, Cintorínska 22, 811 08 Bratislava ,
zn. S 1834, preddavok vo výške 1500 eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 284/2018 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 8.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090338
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965,
bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, občan SR, právne zastúpený: SHM PARTNERS s. r. o., Svätoplukova 2,
841 02 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S405, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol

Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74,
821 08 Bratislava, občan SR, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, 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 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 8.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090339
Spisová značka: 8K/70/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - RNDr. Patrik Reiss, Záhumenná 40, 851 01 Bratislava (
adresa doručovania korešpondencie) likvidátora dlžníka: BBSK ESU, spol. s.r.o. v likvidácii, IČO: 00 685 186 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BBSK ESU, spol. s.r.o. IČO: 00 685 186
rozhodol

Súd ustanovuje dlžníkovi: BBSK ESU, spol. s.r.o. IČO: 00 685 186, predbežného správcu: JUDr. Štefan Dedák, so
sídlom Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1406.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
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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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090340
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníčka: Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova
15, 851 04 Bratislava št. občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

Dlžníka Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št. občan SR, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090341
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníčka: Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova
15, 851 04 Bratislava št. občan SR, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu
rozhodol
Súd odvoláva: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1313 z
funkcie správcu úpadcu Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090342
Spisová značka: 37OdK/413/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Rohály, nar.: 02.08.1978, Jastrabia 2261/8,
821 05 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Rohály, nar.: 02.08.1978, Jastrabia 2261/8, 821 05

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1811.
III.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia 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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prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. 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 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný 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 o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 734/2018 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením 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, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
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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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú 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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Podľa § 166f ods. 1 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.
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. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090343
Spisová značka: 8K/64/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TUSCANY IMPORT EXPORT s.r.o. so sídlom
Klincova 37, 821 08 Bratislava IČO: 47 195 975 zastúpený Advokátskou kanceláriou Mihalda, Valach, Kišac s.r.o. so
sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TUSCANY IMPORT
EXPORT s.r.o. so sídlom Klincova 37, 821 08 Bratislava IČO: 47 195 975
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: TUSCANY IMPORT EXPORT s.r.o. so sídlom Klincova 37, 821 08
Bratislava IČO: 47 195 975.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská 25, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S 483.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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 Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. 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
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(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 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 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. 3 ZKR).
6. 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
ZKR).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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).
10. 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).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).

8K/64/2018
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval 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 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. 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; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 12.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090344
Spisová značka: 37OdK/414/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jela Matuškovičová, nar.: 09.02.1948, Wolkrova
1125/39, 851 01 Bratislava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jela Matuškovičová, nar.: 09.02.1948, Wolkrova 1125/39, 851
01 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava 3, zn. správcu: S493.
III.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. 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 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný 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 o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 742/2018 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením 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, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú 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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Podľa § 166f ods. 1 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.
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. 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.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090345
Spisová značka: 8K/40/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VAJNORSKÁ REAL, s.r.o.,
Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46521534, správcom ktorého je: INSOLVENCY GROUP, k.s., Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1768
rozhodol
Súd konkurz zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 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 19.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090346
Spisová značka: 8K/22/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 31 322 794
rozhodol
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

23

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

I.
Súd odvoláva JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S400 z funkcie správcu úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 31
322 794.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02
Bratislava, IČO: 31 322 794, správcu: Mgr. Peter Podolský, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu:
S1230.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090347
Spisová značka: 4K/18/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Miroslav Ďurkovič, bytom Ulica Slovenskej republiky rád
2961/9, 984 01 Lučenec, likvidátor spoločnosti COMBI - TRANS, spol. s r.o., „v likvidácii“, so sídlom Jiráskova 37,
984 01 Lučenec, IČO: 36 014 826, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro,
vložka č. 4003/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi COMBI - TRANS, spol. s r.o., „v likvidácii“, so sídlom Jiráskova 37, 984
01 Lučenec, IČO: 36 014 826.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K090348
Spisová značka: 5OdK/700/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Norbert Rešovský, nar. 18. 12. 1974, trvale
bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: L. Svobodu 2569/40, 058 01
Poprad, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o oprave zrejmej nesprávnosti v
uznesení Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 5OdK/700/2018 - 12 zo dňa 08. 11. 2018, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 5OdK/700/2018 - 12 zo dňa 08. 11. 2018 tak, že v
záhlaví, v I. výroku a v prvom odseku odôvodnenia sa nahrádza nesprávny dátum narodenia dlžníka „18. 12. 1974“
správnym dátumom narodenia dlžníka „18. 02. 1974“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 355 ods. 2 v spojení s § 357 písm. f) CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.11.2018
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K090349
Spisová značka: 4R/1/2018
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa ForDom s.r.o., so sídlom Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO:
36 648 001, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele: Sro, vložka č. 11528/S, o
návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
I.
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka ForDom s.r.o., so sídlom Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO:
36 648 001.
II.

Súd uznáva toto konanie za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie reštrukturalizačného správcu Ing. Mgr. Miroslava Šperku LL.M, so
sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1541
.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácii v Obchodnom
vestníku).
V.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko, alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a/ vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti)
b/ založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
c/ nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe
d/ prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom
e/ uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
f/ zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g/ urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
h/ urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmu veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
i/ uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov
j/ uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok
k/ akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 500 Eur, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
schválených správcom
l/ akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií
m/ vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
n/ vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia
§ 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky
Poučenie:
1.
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).
2.
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).
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
4.
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. 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).
5.
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). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
6.
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).
7.
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).
8.
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).
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 povolenia reštrukturalizácie
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.
Účastník reštrukturalizačného 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
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K090350
Spisová značka: 2K/53/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Šebek, nar. 23. 08.
1970, bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku 2337/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 13, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Správcovskej a reštrukturalizačnej, k.s., so sídlom kancelárie
974 01 Banská Bystrica,
Horná 13, 20% DPH z priznanej paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, t. j. 132,78
eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090351
Spisová značka: 31K/22/2018
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 22/2018-125
vo 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
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 15. 1. 2019 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a 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.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19. 11. 2018
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
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spisovú značku: 31K 22/2018-125
vo 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
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 15. 1. 2019 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
a to :
1/ Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930,
2/ Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484,
3/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská
časť Petržalka, IČO: 35 937 874
4/ DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
5/ AUPARK Piešťany SC, s. r. o., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, IČO: 44 486 693
6/ DUBRA F&D, s. r. o., so sídlom: Čajkovského 5, 811 04 Bratislava, IČO: 35 713 101
7/ Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom: Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500
8/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 19.11.2018
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 19.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K090352
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 o určenie, či sa na podania uvedené v zozname
podaní vyhotovenom dňa 20.09.2018 prihliada ako na prihlášky, takto
rozhodol
I.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mgr. Dana Kubárová, Jánošíkova 41, Polomka, zo dňa 05.03.2018,
doručené správcovi dňa 09.03.2018, znejúce na sumu 3.032,64 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
II.
Určuje, že na podanie veriteľa: Milan Mikuláš, Hlavná 118/98, 032 02 Závažná Poruba, zo dňa
25.02.2018, doručené správcovi dňa 28.02.2018, znejúce na sumu 4.061,27 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ivana Porubiská Mernová, Hlavná 118/98, 032 02 Závažná Poruba, zo
dňa 07.03.2018, doručené správcovi dňa 14.03.2018, znejúce na sumu 2.777,43 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
IV.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Gulčíková, Raková 230, 023 51 Raková, zo dňa 28.02.2018,
doručené správcovi dňa 14.03.2018, znejúce na sumu 1.813,88 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
V.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Gulčíková, Raková 230, 023 51 Raková, zo dňa 28.02.2018,
doručené správcovi dňa 14.03.2018, znejúce na sumu 14.333,13 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
VI.
Určuje, že na podanie veriteľa: Jozef Gulčík, Raková 230, 023 51 Raková, zo dňa 28.02.2018,
doručené správcovi dňa 14.03.2018, znejúce na sumu 12.322,91 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
VII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Martin Sandtner, Rulandská 8, 902 01 Pezinok, zo dňa 07.03.2018,
doručené správcovi dňa 14.03.2018, znejúce na sumu 2.365,62 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
VIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ján Farbiak, Lackov 61, 962 44 Lackov, zo dňa 09.03.2018, doručené
správcovi dňa 14.03.2018, znejúce na sumu 2.864,42 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
IX.
Určuje, že na podanie veriteľa: Ľubica Andrejčáková, Kecerovce 16, zo dňa 22.02.2018, doručené
správcovi dňa 15.03.2018, znejúce na sumu 2.886,80 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
X.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mária Ria Vrábel, Otrokovická 4128/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, zo
dňa 13.03.2018, doručené správcovi dňa 15.03.2018, znejúce na sumu 1.284,22 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
XI.
Určuje, že na podanie veriteľa: René Kohút, Kraľovce 159, zo dňa 15.03.2018, doručené správcovi dňa
15.03.2018, znejúce na sumu 1.330,56 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
XII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Anna Selecká, Na Teplici 442/24, 976 37 Hrochoť, zo dňa 14.03.2018,
doručené správcovi dňa 16.03.2018, znejúce na sumu 531,- EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
XIII.
Určuje, že na podanie veriteľa: Mgr. Dana Kubárová, Jánošíkova 41, Polomka, zo dňa 05.03.2018,
doručené správcovi dňa 09.03.2018, znejúce na sumu 1.201,45 EUR, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K090353
Spisová značka: 2K/25/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: T - EPOS, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 15,
Prešov 080 01, IČO: 31 710 212, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi T - EPOS, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Bajkalská 15, Prešov 080 01,
IČO: 31 710 212.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 20.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090354
Spisová značka: 5OdS/5/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Raček, nar. 10.10.1965, trvale bytom Tatranské
námestie 4582/3, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
Súd konanie o určenie splátkového kalendára z a s t a v u j e z dôvodu, že pomery dlžníka neumožňujú určiť
splátkový kalendár .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Súd zároveň poučuje dlžníka o možnosti domáhať sa oddlženia cestou konkurzu a to podaním návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa
podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127
Civilného sporového poriadku <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> návrh na vyhlásenie
konkurzu obsahuje
a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,
d) zoznam veriteľov,
e) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie
konanie.
Dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu vyhlásiť, že je platobne neschopný.
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej
pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej
pomoci podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Prešov dňa 14.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K090355
Spisová značka: 2OdK/681/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Harakaľ, nar. 26.01.1955, Podskalka 21, 066 01
Humenné, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Humenné,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Harakaľ, nar. 26.01.1955, Podskalka 21, 066 01

II.
058 01,

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad

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).
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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,
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 14.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090356
Spisová značka: 2OdK/682/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Karahuta, nar. 04.01.1975, Na Rovni 330/68, 065
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41 Ľubotín, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Karahuta, IČO: 40717089, s miestom podnikania Na rovni
330/68, 06541 Ľubotín, 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.
Ľubotín,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Karahuta, nar. 04.01.1975, Na Rovni 330/68, 065 41

II.
058 01,

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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 14.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090357
Spisová značka: 2OdK/683/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Imrich Karička, nar. 16.04.1967, Nová 279, 094 14
Sečovská Polianka, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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I.
Polianka,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Imrich Karička, nar. 16.04.1967, Nová 279, 094 14 Sečovská

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 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
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
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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. 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 14.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090358
Spisová značka: 2OdK/684/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Čureja, nar. 17.09.1984, Podsadek 1228/123, 064 01
Stará Ľubovňa, 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.
Ľubovňa,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Čureja, nar. 17.09.1984, Podsadek 1228/123, 064 01 Stará

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, Poprad 058 01,
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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.
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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 14.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090359
Spisová značka: 2OdK/685/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Horník, nar. 18.05.1978, Bušovce 38, 05993
Bušovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Dušan Horník, IČO: 35216271, s miestom podnikania
05955 Ždiar 238, 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.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Horník, nar. 18.05.1978, Bušovce 38, 05993 Bušovce,

II.
058 01,

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA., so sídlom kancelárie Alžbetina 416/30, Poprad

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
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 14.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090360
Spisová značka: 4NcKR/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Martina Vertaľová rod. Vaňová, nar. 24.02.1976,
bytom Dukelská 20/24, 087 01 Giraltovce,
o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Mgr. Martina Vertaľová rod. Vaňová, nar. 24.02.1976, bytom Dukelská 20/24, 087 01 Giraltovce o d d l ž u j
e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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 20.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090361
Spisová značka: 5K/25/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IZOTRANS, s.r.o., so sídlom Strojnícka 9, 080 06 Prešov,
IČO: 31 721 753, právne zast.: JUDr. Vitalij Franko, advokát, Slovenská 69, 080 01 Prešov o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 16.11.2018, a to tak, že predloží:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.

návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. v dvoch rovnopisoch,
2.
zoznam majetku s náležitosťami podľa § 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. spolu s
podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 k vyhláške MS SR č.
665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,
3.
zoznam záväzkov s náležitosťami podľa § 5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., spolu
s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k vyhláške č.
665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,
4.
zmluvný prehľad v zmysle § 6 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. spolu s podpísaným
tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z.
v dvoch rovnopisoch,
5.
zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch rovnopisoch,
6.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou
účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka v dvoch
rovnopisoch
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 5K/25/2018 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.
Okresný súd Prešov dňa 20.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090362
Spisová značka: 5K/9/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KROMKA, n. o. v likvidácii, so
sídlom 067 31 Udavské 401, IČO: 45 746 907 správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265 o nároku správcu na paušálnu náhradu
výdavkov, takto
rozhodol
Priznáva I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO:
36 865 265 za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 20.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090363
Spisová značka: 5NcKR/11/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Vilenik, nar. 14.05.1967, bytom 093 01 Čičava 32,
o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Dušan Vilenik, nar. 14.05.1967, bytom 093 01 Čičava 32 o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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,
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

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 20.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090364
Spisová značka: 2K/24/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KRYPTON, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Partizánska 2898/92, Poprad 058 01, IČO: 36 455 849, správcom ktorého je: BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o návrhu: PhDr. Eduard Markovič, nar. 06.04.1961,
bytom Podtatranská 4931/23, Poprad, zo dňa 10.10.2018, doručeného súdu dňa 17.10.2018, na jeho vstup do
konkurzného konania, uznesením č. k 2K/24/2017-139 dňa 23.10.2018
p r i p u s t i l vstup: PhDr. Eduard
Markovič, nar. 06.04.1961, bytom Podtatranská 4931/23, Poprad do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
KRYPTON, s.r.o. v konkurze, so sídlom Partizánska 2898/92, Poprad 058 01, IČO: 36 455 849, namiesto pôvodného
veriteľa: RESKO, s. r. o., so sídlom Poludníkova 1, Bratislava 821 02, IČO: 35 722 312, v celkovom rozsahu
pohľadávok vo výške 1.359.937,40 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018.
Okresný súd Prešov dňa 20.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090365
Spisová značka: 5OdK/650/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marián Hajdučin, nar.: 10.06.1968,
trvale bytom Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Prvá
arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 1428/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090366
Spisová značka: 5OdK/649/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Katranič, nar.: 09.11.1964,
trvale bytom 080 01 Prešov, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01
Prešov, takto
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rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Ing. Evy
Orbanovej, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1424/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090367
Spisová značka: 5OdK/648/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mária Kovaľová, nar.: 07.03.1957,
trvale bytom 094 02 Benkovce 49, správcom ktorého je SKP, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov,
IČO: 44 915 691, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu SKP, k. s., so
sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1433/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090368
Spisová značka: 5OdK/647/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jana Feriová, nar.: 24.03.1973,
trvale bytom Ondavská 148/27, 094 02 Benkovce, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie
Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr.
Slavomíra Tekeľa, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1421/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090369
Spisová značka: 5OdK/646/2018
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Zuzana Svatošová, nar.: 22.12.1959,
trvale bytom Generála Svobodu 132/21, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so
sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Mgr.
Zuzany Slávikovej, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 1413/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090370
Spisová značka: 5OdK/645/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Slavomíra Dochanová, nar.:
09.09.1982, trvale bytom J. Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov podnikajúci pod obchodným menom Slavomíra
Dochanová - Tapetové štúdio SANI, s miestom podnikania J.Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov, IČO: 48 248 576,
správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Mariána
Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 19.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1396/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090371
Spisová značka: 5OdK/644/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ján Katriňák, nar.: 07.07.1978, trvale
bytom Pod Stavencom 413/60, 094 34 Bystré, podnikajúci pod obchodným menom Ján Katriňák - KASTAV, s
miestom podnikania 094 34 Bystré 413, IČO: 40 554 031, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom
kancelárie Na hradbách 5, 085 01 Bardejov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr.
Miroslava Ondrušeka, so sídlom kancelárie Na hradbách 5, 085 01 Bardejov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 1405/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090372
Spisová značka: 5OdK/643/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Penkov, nar.: 27.06.1961,
trvale bytom Pod Hrádkom 29, 080 05 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie
Jarkova 89, 080 01 Prešov, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Oľgy
Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1404/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090373
Spisová značka: 5OdK/642/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Marcel Masica, nar.:
20.01.1979, trvale bytom Smreková 4, 080 01 Prešov, správcom ktorého je PILÁT Insolvency Services, k.s., so
sídlom kancelárie 094 31 Remeniny 112, IČO: 51 439 441, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu PILÁT
Insolvency Services, k.s., so sídlom kancelárie 094 31 Remeniny 112, IČO: 51 439 441 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 1403/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090374
Spisová značka: 5OdK/641/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Branislav Jaczko, nar.: 06.11.1976,
trvale bytom Mnoheľova 829/13, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie
Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Petra
Rychnavského, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1401/2018.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090375
Spisová značka: 5OdK/640/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Josef Horváth, nar.: 10.05.1974,
trvale bytom Mlynská 580/25, 059 16 Hranovnica, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Gábora
Száraza, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 1400/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090376
Spisová značka: 5OdK/639/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ilona Ferencová, nar.: 22.06.1964,
trvale bytom Kufajka 524/12, 059 40 Liptovská Teplička, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ing.
Renáty Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 1402/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.11.2018
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090377
Spisová značka: 38K/11/2018
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 LADAS BM, s. r. o. so sídlom
913 05 Ivanovce 180, IČO 36 330 078, ktorého predbežný správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti LADAS BM, s. r. o. so sídlom 913 05 Ivanovce 180, IČO 36
330 078 sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
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).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 19.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090378
Spisová značka: 38K/57/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lenka Hanková, nar.
04.05.1973, bydliskom Medňanská 518/13, 019 01 Ilava, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav
Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, na návrh správcu uznesením
č. k. 38K/57/2015-336 zo dňa 24.10.2018 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2018
Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K090379
Spisová značka: 38K/10/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť B.S. s. r. o. so
sídlom Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín, IČO 36 347 221, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1070 sa priznáva paušálna náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predbežnému správcovi JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1070, priznanú odmenu vo výške 1 500,- eur a to z preddavku zloženého navrhovateľom dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 11/2018.
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.
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 20.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090380
Spisová značka: 40NcKR/3/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Paule, nar. 19.01.1969, trvale bytom 958 53
Skačany 473, občan Slovenskej republiky o návrhu na oddlženie takto
rozhodol
I. Dlžník Dušan Paule, nar. 19.01.1969, trvale bytom 958 53 Skačany 473 sa

o d d l ž u j e.

II. Dlžníkovi Dušanovi Paulemu sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto
uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, 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). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
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.

Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K090381
Spisová značka: 40NcKR/12/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Helena Čičová, nar. 01.04.1959, bydliskom 913 07
Bošáca 356, občan Slovenskej republiky o návrhu na oddlženie takto
rozhodol
I. Dlžníčka Helena Čičová, nar. 01.04.1959, bydliskom 913 07 Bošáca 356 sa

o d d l ž u j e.

II. Dlžníčke Helene Čičovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
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o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto
uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, 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). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
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.

Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
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Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K090382
Spisová značka: 40NcKR/13/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I.
39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan Slovenskej republiky o návrhu na oddlženie takto
rozhodol
I. Dlžník Anton Vlasko, nar. 14.08.1981, trvale bytom Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom,
j e.

sa o d d l ž u

II. Dlžníkovi Antonovi Vlaskovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto
uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, 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). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
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,
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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.

Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K090383
Spisová značka: 40K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť AUTOMAX s. r.
o. v konkurze so sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681, ktorého správcom je
JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu
správcu na uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I. Súd určuje obchodnej spoločnosti MOVINO, spol. s r.o. so sídlom Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 31
617 824, lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi
JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o
vylúčenie majetku zo súpisu úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
169/2017 zo dňa 05.09.2017 pod položkou K024747, a to iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v súpisovej
hodnote 4 658,33 eura.
II. Obchodná spoločnosť MOVINO, spol. s r.o. so sídlom Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš, IČO 31 617 824 sa
poučuje, že pokiaľ žaloba nebude podaná včas predpokladá sa, že zahrnutie vyššie uvedeného majetku, a to iná
majetková hodnota - peňažné prostriedky v súpisovej hodnote 4 658,33 eura do súpisu majetku úpadcu, je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Lehota na podanie vylučovacej žaloby začína plynúť, odo dňa faktického doručenia
súdneho rozhodnutia oprávnenej osobe.
Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K090384
Spisová značka: 25OdK/216/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Sťahel, narodený 20.07.1978, zomretý 10.10.2018,
naposledy bytom Teplická 24/132, 921 01 Piešťany, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Sťahel - XISI,
IČO: 51 779 811, s miestom podnikania 921 01 Piešťany, Teplická 24/132, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
(oddlženie konkurzom), takto
rozhodol
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I.
V r a c i a zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín, zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Trnava, aby zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária
Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, vrátila preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur zaplatený na účet
súdnych preddavkov a vedený pod položkou D19 675/2018 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.11.2018
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K090385
Spisová značka: 25OdS/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Pál, narodený 02.06.1972, trvale bytom 925 84
Vlčany 847, správcom ktorého je LexCreditor, k.s., so sídlom Hlavná 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 245 913, značka
správcu: S1636, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168f zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) zaplatiť
každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZKR kvótu 45 % z tejto
pohľadávky.
II.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Podľa § 168f ods. 2 ZKR plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
Splátkový kalendár sa považuje za určený dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho určení v
Obchodnom vestníku.
Podľa § 166f ods. 1 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.
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
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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 mus ťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 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.
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. 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K090386
Spisová značka: 28OdS/6/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Lavóová, narodená 30.06.1951, trvale bytom 925
84 Vlčany 1009, zastúpeného: JUDr. Miroslav Michalička, advokát, so sídlom Vajslova 2452/ 11, 917 01 Trnava, v
konaní o určení splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi: Alžbeta Lavóová, narodená 30.06.1951, trvale bytom 925
84 Vlčany 1009.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 728, značka správcu: S489.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného
insolvenčného konania známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a
orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov Európskej únie.
V.

Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
VI.
Poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť
oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
VII.
Účastníkov konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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). 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).
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 ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania. Ak tak dlžník neurobí ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca to
oznámi v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
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 ).
Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa neprihliada.
V zmysle § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí
splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
V zmysle § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe. V zmysle § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú
zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením
konania.
Pri splátkovom kalendári sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). Pri
splátkovom kalendári 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 splátkovým kalendárom (§ 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 splátkovým kalendárom
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
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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 § 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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K090387
Spisová značka: 36K/4/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Róbert Petráš, nar. 14.09.1972, trvale bytom Mierová 921/42, 922 07
Veľké Kostoľany, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 36K/4/2017-135, zo dňa 18.09.2018 - vo výroku II, ktorý má správne znieť:
„ Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 663,88 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 9/2017, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090388
Spisová značka: 36K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Milan Masaryk, rod. Masaryk, narodený 23.09.1986, bytom Pribinova č.
453/66, 920 01 Hlohovec, zastúpený opatrovníčkou Renáta Kováčová, rodená Masaryková, narodená 10.11.1976,
bytom Zámok 5, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova
381/23, 920 01 Hlohovec, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie č.k. 36K/1/2017-195, zo dňa 18.09.2018 - vo výroku II, ktorý má správne znieť:
„ Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
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vo výške 663,88 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 2/2017, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.“
Vo zvyšku zostáva citované uznesenie n e z m e n e n é .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090389
Spisová značka: 36K/30/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REGATEL spol. s r.o. „v likvidácii“, so
sídlom Na Rybníku 419/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 152 962, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 2504/T, správcom ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so
sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: REGATEL spol. s r.o. „v likvidácii“, so sídlom Na
Rybníku 419/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 152 962, pre nedostatok majetku.
II.
Súd n e p r i z n á v a správcovi Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava, náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090390
Spisová značka: 36K/5/2018
Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FINAL TRADING, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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917 01 Trnava, IČO: 35 951 052, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
18047/T, predbežným správcom ktorého je: Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 42 159 059, značka správcu S1328, takto, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná
28/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 42 159 059, značka správcu S1328, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500
Eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 262/2018, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090391
Spisová značka: 36K/22/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DIPLOMATIC, s.r.o., so sídlom Slatinská 28/9, o18
61 Beluša, IČO: 36 850 179, právne zastúpená M&M Legal s.r.o., so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 47 683 325, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ARDOM, so sídlom
922 10 Trebatice 187, IČO: 37 840 070, zapísaného Okresným úradom Trnava do Registra záujmových združení
právnických osôb, právne zastúpený JUDr. Martina Mrázová, advokát, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi DIPLOMATIC, s.r.o., so sídlom Slatinská 28/9, o18 61 Beluša, IČO: 36 850 179,
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 116/2016 vo výške
1.500,- eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
DIPLOMATIC,
s.r.o., so sídlom Slatinská 28/9, o18 61 Beluša, IČO: 36 850 179, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 274/2017 vo výške 1.500,- eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
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K090392
Spisová značka: 36K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Varga, nar. 25.3.1993, Hoste č.
41, 925 45 Abrahám, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01
Piešťany, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi : Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, súhlas na
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zapísané ako položky č.2 - peňažná pohľadávka úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090393
Spisová značka: 36K/12/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Alexander Floriš, narodený 16.12.1961, bytom
Vančurova 24, 917 01 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Premt s.r.o., so sídlom Skladová
1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
1552/T, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi JUDr. Alexander Floriš, narodený 16.12.1961, bytom Vančurova 24, 917 01 Trnava,
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 596/2018 vo výške
1.500,- eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
JUDr. Alexander
Floriš, narodený 16.12.1961, bytom Vančurova 24, 917 01 Trnava, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 596/2018 vo výške 1.500,- eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090394
Spisová značka: 36K/10/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Antálek, nar. 07.11.1968,
bytom Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa, ktorého správcom je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, súhlas na
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zapísané ako položky č.4 až č. 89 - pozemky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090395
Spisová značka: 36K/23/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Galba, nar. 18.08.1962,
bytom 930 35 Michal na Ostrove č. 47, správcom majetku ktorého je Mgr. Jozefa Maruniaka, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Miroslav Galba, nar. 18.08.1962, bytom 930 35 Michal na Ostrove č.
47, pre nedostatok predpokladov na konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090396
Spisová značka: 36K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Dušan Polák, nar.
30.06.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom
kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi pokyn na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 76/2017 zo dňa 20.04.2017 pod položkou 1 a to:
- osobné motorové vozidlo AUDI A6, r.v. 2005, diesel, Stav: pojazdná, ŠPZ: GA784DU, súpisová hodnota majetku:
7.000,00,-€
predajom v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR zverejnením v Obchodnom vestníku za
nasledovných podmienok:
1.
Povinnosti správcu.
1.1.
Správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o verejnom ponukovom konaní spolu s výzvou
správcu na predkladanie ponúk v Obchodnom vestníku a na svojej úradnej tabuli s týmto minimálnym obsahom:
označenie ponúkaných vecí a práv nezameniteľným spôsobom, určenie minimálnej akceptovateľnej ceny najvyššej
ponuky v jednotlivých kolách ponukového konania, začiatok a koniec lehoty na podávanie ponúk, spôsob a miesto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladania ponúk, spôsob a lehotu vyhodnocovania ponúk.
1.2.
Správca je povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku ponúkanej hnuteľnej veci v
primeranej lehote a termínoch pred konaním ponukového konania a je povinný poskytnúť záujemcom všetky
relevantné informácie o ponúkanej peňažnej pohľadávke.
2.
Podmienky verejného ponukového konania.
2.1.
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 100 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty
2.2.
podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 2. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 50 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty,
2.3.
V prípade, že nedôjde k predaju majetku spôsobom uvedeným vyššie v rámci 2 kôl ponukového
konania, v 3. kole ponukového konania sa stane víťazom záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
2.4.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
2.5.
Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: JUDr. Viera Nováková,
so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 01 Galanta.
3.
Náležitosti ponuky.
3.1.
Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu určenú v inzeráte, v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Konkurzné konanie sp.zn.
36K/45/2016 - Bc. Dušan Polák, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ!“ .
3.2.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
3.3.
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3.4.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie
záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom.
3.5.
Správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní.
4.

Vyhodnotenie ponúk.

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada
4.2.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 3.1 sa neprihliada
4.3.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 a 3.5 sa neprihliada.
4.4.
Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa 2.1 a 2.2 sa
neprihliada
4.5.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
4.6.
Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
4.7.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v
lehote, ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku, ustanovenia bodu 3.1. až 3.5. sa použijú primerane.
4.8.
V treťom kole verejného ponukového konania je správca oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná
cena neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou majetku.
4.9.
O skutočnostiach podľa bodov 4.6 až 4.8, ako aj dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
bodov 4.1. až 4.5, vyhotoví správca zápisnicu.
4.10.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorí splní podmienky verejného
ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotení ako víťaz
4.11.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov a súd.
4.12.
Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu a vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na
účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
4.13.
Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu až po úplnom
uhradení ponúknutej ceny.
4.14.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet
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ponukového konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.
Spoločné ustanovenia.
5.1.
Správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto
záväzným pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v
ponukovom konaní.
5.2.
Správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn.
5.3.
V prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090397
Spisová značka: 36K/6/2014

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná č.
3/A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 261 483, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vložka č. 14963/T, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Pekár, Krížna 44, 821 08 Bratislava,
správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa a, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K090398
Spisová značka: 1OdK/259/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Róbert Čupeľa, nar. 21.04.1981, bytom Gemerská
1775/4, 010 08 Žilina, do 12.05.2010 podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Čupeľa, s miestom podnikania
Gemerská 1775/4, 010 08 Žilina, IČO: 44 713 291, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Čupeľa, nar. 21.04.1981, bytom Gemerská 1775/4, 010
08 Žilina.
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II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01
Martin, IČO: 42 054 915.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. 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 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V. Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte
ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov,
spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný 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 o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a 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 22.10.2018 a vedený
pod položkou registra 1675/2018, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením 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, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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). 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené 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.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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,
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú 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 § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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
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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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 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.
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. 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.
Okresný súd Žilina dňa 20.11.2018
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca v zastúpení JUDr. Ing. Katarína Muráriková sudca
K090399
Spisová značka: 1K/7/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DAMONT SWEDEN s.r.o., so sídlom Oslobodenia 151/4,
013 05 Belá, IČO: 44 486 332, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: DAMONT SWEDEN s.r.o., so sídlom Oslobodenia 151/4, 013 05 Belá, IČO: 44 486 332,
predbežného správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, S 1242.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o
zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej
majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

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

69

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

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 19.11.2018
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca, v zastúpení: JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K090400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vonlehmden Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 288/21, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/399/2018 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/399/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ernest Vonlehmden, nar.: 12.01.1963, trvale bytom
Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 288/21, 821 05 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 37OdK/399/2018 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 08.30-12.00 hod. a 12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska
10, 851 01 Bratislava (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 903 747 587, +421 918 747 587 alebo
elektronicky na e-mailovej adrese: pirsel@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Marek Piršel, správca

K090401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vonlehmden Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová Mierová 288/21, 821 05 BratislavaRužinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/399/2018 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/399/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní).

s Nariadením Rady (ES/ č.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(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’
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(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 Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Ernest Vonlehmden,
nar.: 12.01.1963, bytom Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 288/21, 821 05 Bratislava, oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2018 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 218/2018 dňa
13.11.2018, sp.zn 37OdK/399/2018, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty
as the trustee of bankrupt: Ernest Vonlehmden, born: 12.01.1963, address: Miestny úrad BratislavaRužinov, Mierová 288/21, 821 05 Bratislava, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the
property of the bankrupt by the decision of the District Court of Bratislava I dated on 23th of October 2018
which was announced in the Commercial Bulletin No. 218/2018 from 13th of November 2018, No.
37OdK/399/2018 and simultaneously JUDr. Marek Piršel, bankruptcy trustee, with the seat at Kopčianska
10, 851 01 Bratislava, Slovak Republic was appointed as the bankruptcy trustee 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 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the BRA”)).
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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 estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 37OdK/399/2018 S 1670; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
SR, k číslu konania 37OdK/399/2018 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Marek
Piršel, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovak
Republic to the No. 37OdK/399/2018 S 1670, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart
the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I),
with the seat at Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 37OdK/399/2018 (§ 28 sec. 2
BRA).
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. 3 ZKR).

If the creditor delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).

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 ZKR).

If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA).

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).

If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will
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not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 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 lodgement 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 lodgement 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 of the claim from the
general estate, e) total amount 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). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement 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). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the 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 at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 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).

After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
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consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. 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 applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not 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. 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.

Bratislava, 13.11.2018

JUDr. Marek Piršel, správca

K090402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halpert Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyprichova 2489 / 90, 831 53 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1956
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/384/2018 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/384/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., sídlo Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226,
týmto v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Červeňova 14 v Bratislave v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. Žiadosti o
nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0910 540 360,
prípadne e-mailom: krkoskova.z@gmail.com.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár
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K090403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halpert Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyprichova 2489 / 90, 831 53 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1956
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/384/2018 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/384/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000) z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Call to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/No.1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Pavol
Halpert, bytom Cyprichova 2489/90, 831 53 Bratislava - Rača (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 22.10.2018, sp. zn. 8OdK/384/2018 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s..
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Pavol Halpert, Cyprichova 2489/90, 831 53 Bratislava - Rača (hereinafter the „Debtor“) we
hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I., proc. no: 8OdK/384/2018
dated as of October 22th, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s. was appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 01.11.2018. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurzu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 01th of November 2018. The bankruptcy
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 u správcu. 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. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom 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. 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
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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 fulfilment 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. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil 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 lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike, a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K090404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halpert Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyprichova 2489 / 90, 831 53 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1956
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/384/2018 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/384/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., sídlo Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 37342018 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „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.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
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.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K090405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Perinová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/248/2018 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/248/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ľudmila Jurčová, značka správcu S 1802, správca dlžníka Jana Perinová, nar. 1.7.1977, trvale bytom:
Miestny úrad Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava , č.k. 8OdK/248/2018, v zmysle § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
konkurz na majetok sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR k o n č í po splnení rozvrhu výťažku.
I. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil majetok, pričom zistený majetok spísal do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 183/2018 dňa 21.9.2018.
II. Po speňažení konkurznej podstaty a odpočítaní nákladov konkurzu správca pripravil rozvrh výťažku. V zmysle
ust. §167u ods. 1 ZKR správca dňa 31.10.2018 zverejnil v OV č. 210/2018 zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku. Rozvrh výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 223/2018 dňa 20.11.2018.
III. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok úpadcu Jana Perinová, nar. 1.7.1977,
trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, v zmysle § 167v ods. 1
ZKR z r u š u j e po splnení rozvrhu výťažku.
IV. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, ktorým vyhlásil na
majetok dlžníka konkurz, sa dlžník zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (ust. §
166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V. V zmysle ust. § 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. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov 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

78

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

V Bratislave, dňa 21.11.2018
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K090406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juráková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2600 / 22, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/401/2018 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/401/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P-V, k.s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1838, v mene ktorej koná Mgr.
Peter Valachovič, komplementár, správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Juráková, nar. 15.09.1984, trvale
bytom Muškátová 2600/22, 902 01 Pezinok, vo veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.:
37OdK/401/2018 týmto oznamuje, že do konkurzného spisu vedeného správcom je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00
hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom: valachovic@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 21.11.2018
P-V, k.s.
správca konkurznej podstaty

K090407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juráková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2600 / 22, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/401/2018 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/401/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre potreby popierania pohľadávok

P-V, k.s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1838, v mene ktorej koná Mgr.
Peter Valachovič, komplementár, správca konkurznej podstaty dlžníka Monika Juráková, nar. 15.09.1984, trvale
bytom Muškátová 2600/22, 902 01 Pezinok, vo veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.:
37OdK/401/2018 týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za
popretie pohľadávky veriteľom. Účet pre uvedený účel je vedený v Tatra Banka, a.s. IBAN: SK36 1100 0000 0029
4003 5421.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 21.11.2018
P-V, k.s.
správca konkurznej podstaty

K090408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mück Oskár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 1636 / 7, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/380/2018 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/380/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava ako konkurzný správca dlžníka: Oskár Mück, trvale bytom Hrobákova 1636/7, 851
02 Bratislava (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Bratislava I
pod spisovou značkou 37OdK/380/2018, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení
("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v
rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia 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 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 iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bratislava, 21.11.2018
JUDr. Peter Zajac, správca

K090409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/375/2018 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/375/2018
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

80

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 26.11.2018

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava ako konkurzný správca dlžníka: Peter Radič, nar. 08.04.1973, bytom Mestský úrad
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 8OdK/375/2018, v nadväznosti na ust. § 167j
zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom
znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s
nepatrnými nákladmi), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka:
Hnuteľná vec:
Popis
motorové vozidlo DAEWOO NUBIRA, ev. č.
MA321BT, VIN: KLAJF696EWK186403

deň a dôvod
zapísania
21.11.2018,
vlastníctvo dlžníka

Približný rok
súpisová
Stav opotrebovanosti
výroby
hodnota
korózia na karosérii, značne opotrebované,
1997
300,- EUR
bez platnej emisnej a technickej kontroly

Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia 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 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 iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bratislava, 21.11.2018
JUDr. Peter Zajac, správca

K090410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Karlova Ves --, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca zapísaný pod
značkou: S1243, správca úpadcu, ktorým je Mgr. Peter Puškár, nar. 11.07.1975, Bratislava - Karlova Ves, 841
04 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) I. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 141/2018
zo dňa 24.07.2018.

Predmetom speňaženia je majetok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, ktorým je obchodná spoločnosť BERAGO, s.r.o., so sídlom
Gorkého č. 12, 811 01 Bratislava, IČO: 46 474 587, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 121134/B vo výške 128.543,47 Eur. Peňažná pohľadávka vznikla na
základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 20.10.2015.

·

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, ktorým je obchodná spoločnosť BERAGO, s.r.o., so sídlom
Gorkého č. 12, 811 01 Bratislava, IČO: 46 474 587, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 121134/B vo výške 295.000,- Eur. Peňažná pohľadávka predstavuje
zmenkový nárok Úpadcu voči spoločnosti ako dlžníkovi.

Podmienky ponukového konania
Podmienky ponukového konania podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR za najvyššiu možnú ponúknutú sumu bez
stanovenia minimálnej sumy predajnej hodnoty:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej
pohľadávky Úpadcu počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421254410102 alebo +421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu
rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 3K/61/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – POHĽADÁVKA - NEOTVÁRAŤ“ na
adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 30 (tridsať) dní odo dňa
zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
inzerátu a končí 30. (tridsiatym) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa
nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované
náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.

3. Peňažné pohľadávky, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania, sa speňažujú samostatne.
4. Náležitosti ponuky: záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

· presné označenie záujemcu o postúpenie pohľadávky úpadcu:
A. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi - ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby a fotokópiu OP,
B. pri právnickej osobe – obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra,
C. 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,
· označenie pohľadávky úpadcu, na ktorú sa ponuka vzťahuje,
· ponuku odplaty sa pohľadávku v eurách a spôsob úhrady odplaty,
· čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
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nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
súhlasí s podmienkami ponukového konania,
súhlasí s návrhom zmluvy o postúpení pohľadávky.

5. Termín a miesto otvárania obálok: do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: do 20 dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania banke
Slovenská sporiteľňa, a.s. ako zástupcovi veriteľov. Zástupca veriteľov má právo odmietnuť predložené záväzné
ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za
víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok. Pri
zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Prípadná neúčasť členov
veriteľského výboru na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. Správca písomne oznámi
výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 7 dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo
strany banky ako zástupcu veriteľov.

7. Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávky do 20 dní odo dňa doručenia
odsúhlasenia zo strany zástupcu veriteľov najvýhodnejšej ponuky, pričom odplata musí byť zaplatená najneskôr
pri uzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávky.
8. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i svojím podpisom v zmluve o postúpení pohľadávky
výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára zmluvu o postúpení
pohľadávky. Záujemca nie je oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávky odstúpiť ani požadovať prípadnú
náhradu akejkoľvek škody.

Mgr. Ing. Róbert Havlát, správca úpadcu

K090411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej položky č. 2 všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 53/2017 dňa
16.3.2017 v znení aktualizácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 175/2017 dňa 13.9.2017:
Súpisová položka č. 2 všeobecnej podstaty:
Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky poskytnutej obchodnej spoločnosti Castle-Home s.r.o., Špitálska 53, 811 01
Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 923 990 vo výške 67944,80 EUR, súpisová hodnota 67944,80 EUR, dôvod
zápisu: pohľadávka evidovaná v účtovníctve úpadcu aj v účtovníctve dlžníka úpadcu.
V Bratislave, dňa 21.11.2018
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
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K090412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: Prvá metropolitná, s.r.o. sídlo: Kladnianska 20, 821 05 Bratislava IČO: 35 961 341
Dátum hlasovania: 3.10.2018
Správca úpadcu: Mgr. Marek Piršel Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Zoznam hlasujúcich členov veriteľského výboru:
1. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951
2. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140
3. Bratislavská dražobná a.s., Mostová 2, Bratislava, IČO: 47 701 056
Členovia veriteľského výboru hlasovali „per rollam“ o prijatí uznesenia veriteľského výboru v znení:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn speňažiť majetok špecifikovaný v žiadosti správcu zo dňa
1.10.2018, spôsobom a za podmienok odporúčaných správcom v tejto žiadosti.“.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie č. 1: „Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn speňažiť majetok špecifikovaný v
žiadosti správcu zo dňa 1.10.2018, spôsobom a za podmienok odporúčaných správcom v tejto žiadosti.“.
JUDr. Marek Pirše, správca

K090413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Barhoumi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/290/2018 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/290/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Ivana Barhoumi, trvale bytom Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava,
nar. 25.02.1970, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamujem, že
po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola správcovi dňa 20.11.2018 doručená nasledovná
prihláška:
·

od veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320
155, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, prihlásená celková suma: 28.378,71 EUR,
nezabezpečená, prihláška bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 21.11.2018.

JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K090414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovačič Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 3538 / 23, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/391/2018 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/391/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia pre veriteľov z členských krajín EU / Notice for EU Creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Mgr. Ján Kováčik, správca S 1557, informuje
veriteľov z členských krajín EU, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch EU
ako v Slovenskej republike, že príslušný súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Tibor Kovačič
bytom Legionárska 3538/23, 831 03 Bratislava, nar. 08.04.1986.
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z.z. v platnom znení) vyžaduje, aby veriteľ preukázal svoju
pohľadávku v písomnej podobe, s uvedením dátumu a podpisu veriteľa. Základná lehota na prihlasovanie
pohľadávok je 45 dní.
Svoje pohľadávky uplatnite v jednom rovnopise na súde a v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí
byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku uveďte spisovú
značku 8OdK/391/2018. Adresa súdu je: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská
republika; adresa správcu: Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po základnej prihlasovacej lehote, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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 ZKR). Pohľadávka zabezpečeného veriteľa je uspokojovaná z výťažku predaja veci patriacej do oddelenej
podstaty. Na prihláške uveďte okrem všeobecných náležitostí aj druh, poradie a právny dôvod zabezpečenia
alebo podmienku vzniku práva.
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).
Za správnosť a úplnosť prihlášky zodpovedá veriteľ 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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V prípade otázok kontaktujte kanceláriu správcu (e-mail kovacik@kpklegal.eu). Táto informácia je určená
veriteľom, ktorých trvalé bydlisko alebo registrované sídlo je v iných členských štátoch EU ako v Slovenskej
republike, a nie sú známi z evidencie dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, Mgr. Jan Kovacik, the
bankruptcy trustee appointed by the District Court Bratislava I, Slovak republic, would like to inform you, that the
abovementioned Court ruled out and decided on bankruptcy on: Tibor Kovačič, address: Legionárska 3538/23,
831 03 Bratislava, born: 08.04.1986.
The Insolvency Act (Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring) requires that the creditor proves his
claim in writing form of an application with his dated authenticated signature. The primary time period for proving a
claim is 45 days.
The claim shall be delivered within this period in one (1) copy to the District Court Bratislava I, file :
8OdK/391/2018 and in one (1) copy to the address of the bankruptcy trustee. Address of the district court:
Okresný súd Bratislava I, Záhradnicka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika; Address of the bankruptcy
trustee: Ján Kováčik, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovak republic.
If proof of the claim is not delivered to the bankruptcy trustee within primary time period, the creditor loses his
voting rights.
The creditor with preferential or secured in rem claim shall prove his claim too. The secured creditors shall to be
satisfied from the proceeds of the sale of the secured thing from separated bankruptcy estate. The claim in rem
shall be delivered within 45 days term too and needs provide following data: form, order and iusta causa of
securing or existing condition.
In your application please provide information on a person, who is resident or located in the Slovak republic. This
person will be responsible for postal delivery on behalf of your company. If such a representative is not entitled,
the delivery of documents will be provided only by the publication in a Business Journal.
Neither the bankruptcy trustee nor the court is obliged to inform the creditor to complete or repair incomplete or
incorrect application.
In case of any questions, please contact bankruptcy trustee´s office (preferred by e-mail kovacik@kpklegal.eu).
This information is prepared for creditors, whose place of residence or seat is unknown from the business
documentation of the Debtor.

Ján Kováčik, S1557

K090415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovačič Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 3538 / 23, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/391/2018 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/391/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l a s primeraným použitím § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 € je: SK85 8360 5207 0042 0608 0243.
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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Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Ján Kováčik, S 1557

K090416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Trajlínek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 840, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/319/2018 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/319/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Štefan Dedák, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1406, so sídlom
kancelárie Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, ako konkurzný správca dlžníka: Martin
Trajlínek, narodený 21.08.1953, bytom: Závod 840, 908 72 Závod , štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“), v konaní
o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou: 37OdK/319/2018,
v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 221/2018 dňa 16.11.2018.
Evidenčné číslo Pozemok s parcel. č. Druh pozemku
Výmera
1.
3395/1
orná pôda
1288 m2
2.
7716/1
orná pôda
1698 m2
3.
9345/3
trvalé trávne porasty 410 m2
4.
1568/3
trvalé trávne porasty 1093 m2
5.
7111
trvalé trávne porasty 3726 m2
6.
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.
7.
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.

LV č.
2871
2911
2921
1143
1224
2969
2848

Katastrálne územie
Kuchyňa, Slovensko
Kuchyňa, Slovensko
Kuchyňa, Slovensko
Kuchyňa, Slovensko
Kuchyňa, Slovensko
Závod, Slovensko
Závod, Slovensko

Spoluvlastnícky podiel. Hodnota
1/72
44,- EUR
4/576
7,- EUR
4/576
1,70,-EUR
8/576
4,70,- EUR
8/576
16,- EUR
25/628714
66,- EUR
25/628714
100,- EUR

V Bratislave, dňa 21.11.2018
JUDr. Štefan Dedák, správca

K090417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maróthyho 6, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 322 677
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/68/2018 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/68/2018
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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37K/68/2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu: Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii, so
sídlom Maróthyho 6, 811 08 Bratislava, v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov na
deň 04. január 2019 o 15:30 hod. v kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava. Prezencia
účastníkov sa začne o 15:15 hod.
Program schôdze:
1. Prezencia účastníkov a otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
3. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 37 ZKR.
5. Ukončenie schôdze.
Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti. Podľa § 35 ods. 2 ZKR: „Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej
pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu úpadcu
alebo zákonnému zástupcovi úpadcu.“ Správca konkurznej podstaty týmto vyššie menované osoby upozorňuje,
že v prípade ich účasti na schôdzi veriteľov budú tieto osoby alebo ich zástupcovia pri prezencii vyzvaní k
predloženiu dokladu totožnosti, právnické osoby k predloženiu výpisu z obchodného registra a ich zástupcovia k
preukázaniu sa plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K090418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Krivosudská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamnického 3018/4, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/332/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/332/2018
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, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, správca dlžníka: Ľudmila Krivosudská, nar. 24.06.1970, trvale bytom Jamnického 3018/4, 841 05
Bratislava, podnikajúca pod obchodným menom Ľudmila Krivosudská, so sídlom Jamnického 4, 841 05
Bratislava, IČO: 40 105 920 (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 Žiline, dňa 21.11.2018

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

88

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K090419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšová 986 / 71, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/336/2018 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/336/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku.
Správca oznamuje, že v uvedenej lehote nezistil žiadny majetok dlžníka/úpadcu.
V Bratislave 21.11.2018
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K090420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Považská Bystrica a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1017, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9K/40/2002 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/40/2002
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Eduard Veterník, so sídlom, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, úpadcu:
Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s. v konkurze, Svätoplukova 1017, 020 01 Púchov, IČO: 31 561 942,
spisová značka: 9K/40/2002, ponúka na predaj majetok konkurznej podstaty mimo dražby, v zmysle
opatrenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.6.2010, v zmysle § 27 ods. 10 písm. d) ZKV ako veci,
práva a iné majetkové hodnoty v I. kole ponukového konania.
1. Predmet predaja: pohľadávka.
Záujemcovia o účasť na I. verejnom ponukovom konaní môžu v čase od uverejnenia ponuky do uplynutia lehoty
na podanie ponuky denne, kúpiť informačné memorandum za účastnícky poplatok 33 EUR, po telefonickom
dohovore na č. t. 0907 894676.
2. Cena za pohľadávku v zmysle opatrenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.6.2010, je nominálna
hodnota pohľadávky vo výške 53.827,40 EUR.
3. Lehota na podanie ponuky je do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky do 12.00 hod.
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. Forma účasti záujemcu. Záujemca o kúpu pohľadávky musí doručiť ponuku správcovi konkurznej
podstaty na adresu JUDr. Eduard Veterník, správca konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby
Považská Bystrica a. s. v konkurze, Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným
označením “ PONUKA – NEOTVÁRAŤ” s označením spisovej značky konkurzného konania: 9 K 40/2002,
úpadca Pozemné stavby Považská Bystrica a.s. v konkurze. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená
alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia správca prihlášku odmietne.
Ponuky doručené SKP včas sa vyznačia nasledovne:
- dátumom, kedy boli doručené,
- hodinou, kedy boli doručené,
- poradovým číslom.
Ponuku, ktorá bola písomne doručená SKP, nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
5. Písomná ponuka musí obsahovať vyjadrenie záujemcu, že pohľadávku kupuje. Písomná ponuka fyzickej
osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom. V prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom, v súlade
s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a k podpisu musí byť pripojený odtlačok pečiatky. K
písomnej ponuke doloží záujemca v prípade právnickej osoby aj výpis z obchodného registra nie starší ako jeden
mesiac.
6. Vyhodnotenie ponúk
a. Doručené ponuky predloží SKP Krajskému súdu v Bratislave a to v lehote, ktorú dohodne s
konkurzným súdom. Deň a hodinu otvárania obálok oznámi oddelenému veriteľovi.
b. Vyhotovenie súdom zistených ponúk vypracuje a súdu predloží SKP do 7 pracovných dní odo dňa
otvárania obálok s doručenými ponukami. V uvedenej lehote vyzve SKP víťaza ponukového konania na
podpísanie kúpnej zmluvy a ostatným účastnikom oznámi výsledok verejného ponukového konania.
c. SKP si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené, doplnené a pod.
7. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť len pre nesplnenie podmienok.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K090421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 1410 / 0, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/25/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
( podľa § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )
Článok I.
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Navrhovateľ opakovanej dražby
1.1 Navrhovateľom opakovanej dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o., so
sídlom Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040, konanie vedené pred Okresným súdom Trnava, sp.
zn.: 25K/25/2016, a to:

Správca:

Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo:
Royova 9, 921 01 Piešťany Slovenská republika
Registrácia: správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1505
IČO:
30 789 702
Ďalej len ako: „navrhovateľ dražby“

Článok II.
Dražobník
2.1
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona číslo 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných
dražbách“ ), a to:

Dražobník:

Ďalej len ako:

JUDr. Danica Birošová - IURIS
Sídlo:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
31 873 260
IČ DPH:
SK1020318970
„dražobník“

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
3.1
V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je
vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako druhé kolo.
Dražba nemá povahu dražby spoločnej.
Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby
4.1 Dražba sa uskutoční dňa 06.12.2018 so začiatkom o 08:30 hod. Miestom konania dražby je: IURIS HOUSE,
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108. Prístup do priestorov, v
ktorých bude prebiehať opakovaná dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím
dražby.
Článok V.
Označenie predmetu opakovanej dražby
5.1 Predmet opakovanej dražby predstavuje súbor vecí uvedených nižšie, ako celok, a to nehnuteľný majetok
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Gbely, obec: Gbely, okres:
Skalica zapísaný na liste vlastníctva č. 2532, vedenom Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor a to:
·

stavba so súpisným číslom 1410, popis stavby: administratívna budova, druh stavby: priemyselná budova
postavená na pozemku parcely registra C-KN č. 2858 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2;
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stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sušiareň, druh stavby: priemyselná budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 2859 zastavané plochy a nádvoria o výmere 866 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sušiareň, druh stavby: priemyselná budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 2860/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3454 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: dielne, druh stavby: priemyselná budova postavená na
pozemku parcely registra C-KN č. 2860/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: pec, druh stavby: priemyselná budova postavená na pozemku
parcely registra C-KN č. 2860/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m2;
stavba bez súpisného čísla, popis stavby: sklad, druh stavby: priemyselná budova postavená na pozemku
parcely registra C-KN č. 2860/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2858, zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2859, zastavané plochy a nádvoria o výmere 866 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/1, ostatné plochy o výmere 21562 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3454 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 393 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 364 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/6, ostatné plochy o výmere 979 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/10, ostatné plochy o výmere 15452 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/14, ostatné plochy o výmere 10000 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/15, ostatné plochy o výmere 11279 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 2860/19, ostatné plochy o výmere 9575 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/2, ostatné plochy o výmere 2253 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/3, ostatné plochy o výmere 3177 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/4, ostatné plochy o výmere 3854 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/5, ostatné plochy o výmere 4520 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/6, ostatné plochy o výmere 1137 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/7, ostatné plochy o výmere 997 m2;
pozemok parcely registra C-KN č. 3738/8, ostatné plochy o výmere 1354 m2;
pozemok parcely registra E-KN č. 987/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2;

a príslušenstvo/súčasti stavieb (oplotenie areálu pletivom, oplotenie areálu z vlnitého plechu, studňa kopaná,
vodovodná prípojka, vodomerná šachta, prípojka plynu, prípojka NN, kanalizačná prípojka, žumpa, odvodňovací
rigol, spevnená betónová plocha, spevnená betónová plocha z panelov, oporný múr, mostová váha pre motorové
vozidlá).
Článok VI.
Opis a stav predmetu opakovanej dražby
6.1
Administratívna budova na parcele č. 2858, administratívna budova je umiestnená v oplotenom areáli
tehelne pri vstupe medzi hliniskom a výrobnými halami na pozemku parcela č. 2858. Stavba tvorí samostatný
objekt. Vstup je z dvora zo spevnených plôch. Budova je jednopodlažný jednoduchý objekt. Budova je v stave, v
ktorom sa nedá dostatočne zodpovedne popísať funkčnosť jednotlivých miestností. Základové konštrukcie budovy
tvoria základové pásy a základová železobetónová doska. Budova je murovaná z tehly hrúbky 300 mm. Deliace
konštrukcie sú tehlové. Strop je drevený trámový s plným debnením a rovným podhľadom a je poškodený ohňom.
Konštrukciu strechy tvorí drevený viazaný krov. Strešná krytina je pálená jednodrážková škridla. Klampiarske
konštrukcie už na objekte nie sú. Povrchová úprava fasády je zo zadnej strany pôvodná brizolitová. Z prednej
strany je novšia vápenná omietka. Vnútorné omietky vápenné. Omietky sú poškodené. Všetky povrchy stien a
podláh sú poškodené. Okná boli drevené ale ostali iba osadené rámy okien. Dvere sú v rovnakom stave ako
okná. Všetky rozvody boli demontované alebo zničené. Kanalizácia z objektu je vedená do žumpy. Napojenie na
sieť NN je zrušené a vykradnuté. Osvetlenie miestností neexistuje. Kúrenie demontované. Interiér objektu mohol
znalec obhliadnuť vizuálne iba z exteriéru, nakoľko v objekte nelegálne "obývali" neprispôsobiví občania. Podlažie
dispozične obsahuje vstup do dvoch kancelárií so spoločnou chodbou a kuchynkou, šatne mužov s umyvárkou so
sprchami a WC, šatne žien so sprchou a WC a jedáleň pre zamestnancov. Pri obhliadke bolo zistené, že objekt
je bez údržby a bez ochrany pred vykrádaním a devastovaním. Z objektu bolo demontované všetko zariadenie a
všetky zariaďovacie predmety. Objekt neprešiel za svoju dobu trvania žiadnou výraznou opravou alebo
rekonštrukciou prvkov dlhodobej životnosti a preto znalec zvolil na výpočet opotrebovania lineárnu metódu. S
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ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a použitý materiál, skutočný stav objektu sa uvažuje so životnosťou 70
rokov.
6.2 Sklad olejov na parcele č. 2860/7, stavba skladu je umiestnená v areáli tehelne pri administratívnej budove
na samostatnej parcele č. 2860/7 a je prístupná z dvora zo spevnených plôch. Posudzovaná stavba je
jednopodlažný objekt. Je postavený na betónových základových pásoch s betónovou podkladovou doskou. Nosné
múry sú murované z tehly plnej pálenej hrúbky 300 mm. Strop je drevený trámový. Strešná konštrukcia drevený
viazaný krov. V časti prístavby je pultová strecha. Strešná krytina, respektíve jej zvyšky sú z azbestocementových
vlnoviek. Objekt nemá bleskozvod. Vonkajšia fasáda je vápenná, značne poškodená. Vnútorné omietky sú
vápenné. Okná objekt nemá. Vstupné vráta a dvere sú už demontované vrátane zárubní. Z inštalácií bol v objekte
iba elektrický rozvod. Dispozičné riešenie spočíva z dvoch samostatných priestorov skladov.
6.3 Dielne na parcele č. 2860/3, ohodnocovaný objekt je umiestnený v areáli tehelne pri vstupe na samostatnej
parcele č. 2860/3 a je prístupný zo spevnených plôch v areáli podniku. Nachádza sa pri vstupe do areálu. Objekt
je jednopodlažná stavba. Základové konštrukcie tvoria základové pásy s podkladnou základovou železobetónovou
doskou. Nosné obvodové múry sú tehlové hrúbky 300 mm. Strešnú konštrukciu tvorí oceľový priehradový väzník.
Strešná krytina je z azbestocementových vlnovkových šablón. Stropná konštrukcia je zavesená na spodných
pásniciach väzníkov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného materiálu a sú vyvedené do terénu. Budova
má namontovaný bleskozvod. Okná na budove sú riešené ako sklobetónové presvetovacie steny. Vnútorné a aj
vonkajšie omietky sú vápenné. Dvere do väčšieho skladu sú posuvné dvojdielne s drevenou výplňou na oceľovom
ráme, ktorý je zavesený na hornej koľajnici. Do objektu je privedený rozvod elektrickej energie. Podlažie obsahuje
dva priestory. Každý má samostatný vstup. Väčší má posuvnú dvojkrídlovú bránu z čela budovy. Menší sklad je
prístupný cez plechové vráta na dlhšej strane objektu. Pri obhliadke bolo zistené, že objekt je v súčasnosti
užívaný ale nie je udržovaný a bez potrebných opráv. V čase ohodnotenia v objekte boli demontované takmer
všetky svetelné zdroje, vypínače. Do objektu z dôvodu poškodenej strechy zateká, čo má za následok poškodené
povrchy stien. Objekt neprešiel za svoju dobu trvania žiadnou výraznou opravou alebo rekonštrukciou prvkov
dlhodobej životnosti a preto znalec zvolil na výpočet opotrebovania lineárnu metódu. S ohľadom na konštrukčné
vyhotovenie, použitý materiál a skutočný stav sa uvažuje so životnosťou 70 rokov.
6.4 Otvorený prístrešok na parcele č. 2860/3, stavba otvoreného prístrešku sa nachádza v areáli tehelne a je
pripojená ale nie prepojená na stavbu dielne na spoločnej parcele č. 2860/3. Jedná sa o samostatnú stavbu.
Stavba bola daná do užívania v roku 1975. Jedná sa o jednopodlažný objekt, bez udania funkcie. Objekt je na
betónovej podkladnej doske s hrúbkou do 20 cm. Pod piliermi zosilnené betónové pätky. Zvislé nosné konštrukcie
sú tvorené z murovaných pilierov 450 x 450 mm z tehly CV14 ukončené betónovou hlavicou. Stĺpy sú spojené
drevenými pomúrnicami. Strešnú nosnú konštrukciu tvorí drevený viazaný krov s latovaním a strešnou krytinou z
pálenej škridly. Objekt nemá klampiarske konštrukcie, bleskozvod a nemá obvodový plášť. Je to otvorená stavba
z troch strán. V objekte je len rozvod elektrickej inštalácie. Jedná sa o jednopriestorový objekt.
6.5 Výrobná budova na parcele č. 2859, ohodnocovaný objekt je umiestnený v areáli tehelne na samostatnej
parcele č. 2859 a je prístupný zo spevnených plôch v areáli podniku. Objekt je jednopodlažná nepodpivničená
stavba. Základové konštrukcie tvoria základové pätky pod piliermi. Nosnú konštrukciu tvoria pilere vymurované z
plnej tehly rozmerov 600 x 600 mm a oceľové stĺpy. Obvodové murivo je vymurované z porobetónových tvárnic
hr. 250 mm. Strešná konštrukcia je tvorená dreveným viazaným krovom. Strop je obložený drevotrieskovými
platňami. Čelá krovov sú plné drevené z dosiek. Strešná krytina je z azbestocementových vlnoviek. Objekt nemá
klampiarske konštrukcie a nemá bleskozvod. Podlaha je súčasť podkladného betónu. Objekt je napojený len na
rozvod elektrickej energie. Ohodnocovaný objekt je jednopriestorová stavba. Vo vnútri objektu je vymurovaný
vstavok s rozmermi 4,2x3,0m a slúži ako sklad. Objekt slúžil ako gáter. Pri obhliadke bolo zistené, že objekt je v
súčasnosti užívaný ale nie je udržovaný a bez potrebných opráv. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie, použitý
materiál a skutočný stav sa uvažuje so životnosťou 70 rokov.
6.6
Sušiareň tehál na parcele č. 2860/2 - novšia časť, stavba sušiarne sa nachádza v areáli tehelne medzi
pecou a štátnou cestou a je priamo prepojený s objektom pece. Nachádza sa na pozemku parcely č. 2860/2.
Jedná sa o jednopodlažný objekt, ktorý má funkciu pre sušenie tehlových výrobkov z pece prirodzeným
prostredím. Objekt je na betónovej podkladnej doske s hrúbkou do 50 cm. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z
oceľovej konštrukcie v tvare rámových konštrukcií, ktoré sú zabetónované do podkladnej dosky. Strešnú nosnú
konštrukciu tvoria oceľové prvky v tvare priehradových väzníkov. Strecha je riešená pre umožnenie prirodzeného
vetrania. Strešnú konštrukciu tvora sklolaminátové priezračné vlnovky. Z časti strechy sú zdemontované,
respektíve zničené. V roku 1999 bol vybudovaný na parcele murovaný vstavok s murovanými plnými stenami,
zatepleným stropom a vrátami, slúžiaci pre nútené teplovzdušné vysúšanie tehliarskych výrobkov. Obvodový plášť
je murovaný z tehál hr. 300 mm a 100 mm. Povrchová úprava stien vonkajších a aj vnútorných je vápenná
omietka. Stropná konštrukcia je drevená trámová s podbitím parotesnou fóliou, tepelnou izolácia z minerálnej vlny
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hr. 80 mm a dreveným záklopom. Vstupné vráta sú už zdemontované. Sušiareň - nová časť je zatriedená v
kategórii "hala" aj keď nespĺňa úplne predpoklady, charakterizujúce halu. Priestor je vyplnený konštrukciou pre
skladovanie prvkov, ktorá súčasne tvorí nosnú konštrukciu sušiarne. Objekt nemá obvodový plášť.
6.7 Sušiareň dvojloďová na parcele č. 2859, stavba sušiarne sa nachádza v areáli tehelne na pozemku parcely
č. 2859. Objekt je jednopodlažná stavba s nadzemným podlažím. Je založený na betónových základových
pätkách pod piliermi. Nosnú konštrukciu tvoria murované piliere z plnej tehly. Na pilieroch sú pomúrnice s veľkým
prierezom, ktoré majú funkciu prekladu a spájajú piliere. Na pomúrnice sú ukotvené drevené priehradové väzníky.
Strešná krytina je z azbestocementových vlnoviek. Objekt nemá obvodový plášť, bleskozvod, klampiarske
konštrukcie ani rozvody inštalácie. Podlahu tvorí betónová podkladová doska. V čase ohodnotenia objektu bol
objekt bez údržby. Je poškodený a ak by sa mal využívať, musel by prejsť rozsiahlou opravou. Pri zohľadnení
stavu konštrukcie nosných stien a strešnej konštrukcie a použitia materiálov na uvedené konštrukcie sa uvažuje z
lineárnou metódou opotrebovania s vekom životnosti 50 rokov.
6.8
Sušiareň - prístrešok na parcele č. 2859, stavba sušiarne - prístrešku sa nachádza v areáli tehelne a je
pristavená ku skladovej budove na pozemku parcele č. 2859. Základové konštrukcie tvoria betónové pätky pod
vymurovanými piliermi. Nosnú zvislú konštrukciu tvoria murované piliere z plnej tehly. Obvodové murivo objekt
nemá. Strešná konštrukcia je drevená, viazaný krov so stojatou stolicou. Vnútorný priestor nemá stropnú
konštrukciu. Priestor je otvorený až pod strešnú krytinu. Priečelia skladu sú uzavreté v časť krovu plným
dreveným záklopom z dosiek. Strešná krytina je z pálenej jednodrážkovej škridly. Objekt nemá bleskozvod,
klampiarske konštrukcie a nemá žiadny rozvod inštalácií. Objekt je jednopriestorová hala, bez obvodového plášťa.
6.9 Nedokončená sušiareň na parcele č. 2860/2, stavba nedokončenej sušiarne sa nachádza v areáli tehelne a
je pristavená k novým oceľovým sušiarňam na pozemku parcely č. 2860/2. Objekt sa začal stavať v roku 2008. V
čase obhliadky objekt nebol dokončený. Boli urobené iba základové konštrukcie a nosné zvislé konštrukcie.
Základové konštrukcie tvoria betónové pätky pod vymurovanými piliermi a železobetónová podkladová doska
hrúbky do 30 cm. Nosnú zvislú konštrukciu tvoria murované piliere 600 x 600 mm z plnej tehly. Výška pilierov je
250 cm. Obvodové murivo objekt nemá. Objekt po dokončení by mal byť jednopriestorová hala, bez obvodového
plášťa.
6.10 Prípravňa a lisovňa na parcele č. 2860/4, stavba sa nachádza v areáli tehelne a je pristavená k objektu
pece, s ktorým tvorí jeden celok. Je to časť stavby na konci pece, na pozemku parcely č. 2860/2. Ohodnocovaný
objekt na parcele č. 2860/4 je evidovaný ako pec ale v podstate tvorí súčasť celku a mal inú funkčnú náplň. Jedná
sa o objekt lisovne s prípravňou. Objekt je dvojpodlažný. Skladá sa z hlavnej časti postavenej v roku 1955, v
ktorej bola prípravňa hliny. V roku 1960 bola uskutočnená prístavba novej prípravovne. Prístavba bola tiež
dvojpodlažná. V roku 1985 bola pristavená časť, kde sa presunul lis na tehly. V roku 1987 bola pristavená dielňa.
Základové konštrukcie tvoria železobetónové základové pásy s betónovou základovou doskou. Nosné konštrukcie
sú murované z tehly hr. do 500 mm. Vodorovné konštrukcie sú drevené trámové alebo oceľové nosníky. Tie
súčasne vytvárali nosnú konštrukciu pod technológiu. Nosnú strešnú konštrukciu tvorí drevený viazaný krov
sedlového tvaru. Strešnú krytinu tvoria azbestocementové vlnovky a súčasne časť je zastrešená jednodrážkovou
škridlou. Okná a dvere už na objekte nie sú. Schody sú demontované. Do objektu bol privedený rozvod elektrickej
energie.
6.11 Pec - spodná murovaná časť na parcele č. 2860/4, pec na vypaľovanie tehliarskych produktov sa nachádza
v strede areálu. Stavba je riešená ako nepodpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a štyrmi
prístavbami - lisovňou, lisovňa prístavba A, miestnosť údržby a rozvodňa elektro a dielne. Prvé nadzemné
podlažie je vypaľovacia komora. Základy tvoria základové pätky a základové pásy. Nosnú konštrukciu tvorí
masívna murovaná tehlová konštrukcia delená na 1 nadzemnom podlaží na dve vypaľovacie komory. Komory
majú masívnu klenbu. Strešná konštrukcia je drevený viazaný krov so strešnou krytinou z azbestocementových
vlnoviek. Na objekte je namontovaný bleskozvod. Vonkajšie úpravy povrchov nie sú. Klampiarske konštrukcie
žľabov a zvodov sú z pozinkovaného materiálu. Strop nad 1. nadzemným podlažím je drevený trámový. Podlaha
2. nadzemného podlažia jedrevená fošnová. Schody drevené sú bez podstupníc. Deliace konštrukcie sú z
pálených tehál. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Okenné výplne boli oceľové jednoduché s jednovrstvým
zasklením, brány plechové.
6.12 Pec - ochoz a prístrešok na parcele č. 2860/4 a 2860/1, ochoz pece tvorí druhé nadzemné podlažie nad
pecou a prístrešok napojený na pec z priečelia pece už na parcele č. 2860/1 . Zvislé nosné a vodorovné nosné
konštrukcie sú drevené stĺpy a trámy z hranolov 200/200 mm, zastrešenie je drevený viazaný krov sedlového
tvaru. Strop nie je. Opláštenie je drevený záklop. Strecha je z azbestocementových vlnoviek a časť je prekrytá
pálenou škridlou. Stavba nedokončenej sušiarne sa nachádza v areáli tehelne a je pristavená k novým oceľovým
sušiarňam na pozemku parcele č. 2860/2. Na streche je bleskozvod. V objekte nie je v súčasnosti dovedená
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žiadna inštalácia. Výplne otvorov sú vybúrané. Klampiarske konštrukcie sú z časti zdemontované. Vzhľadom na
konštrukciu objektu, použité materiály a jeho skutočný stav v čase obhliadky a s prihliadnutím na to, že objekt je
závislý od spodnej stavby s ktorou je funkčne spojený, znalec vychádza pri stanovení zostatkovej životnosti podľa
spodnej stavby. Ukončenie životnosti určuje na rok 2025.
6.13 Oplotenie areálu pletivom, jedná sa o oplotenie areálu tehelne zo strojového pletiva, ktoré je osadené na
betónových ohradových stĺpikoch, ktoré sú zabetónované do betónových pätiek. Výška pletiva je 180 cm. V
oplotení je osadená dvojkrídlová brána pre motorové vozidlá z trubkovej konštrukcie a jedna personálna bránička
rovnakej konštrukcie.
6.14 Oplotenie areálu z vlnitého plechu, jedná sa o oplotenie areálu a objektu v areáli tehelne. Konštrukcia je z
oceľových nosných stĺpikov osadených do betónových pätiek. Výška oplotenia je 180 cm. V oplotení sú
dvojkrídlové vráta a personálna bránička.
6.15 Studňa kopaná, studňa je kopaná a má konštrukciu z betónových skruží priemeru 1000 mm. Je
vybudovaná na parcele č. 2860/1. Zo studne sa získavala úžitková voda elektrickými čerpadlami, ktoré už sú
demontované.
6.16 Vodovodná prípojka, vodovodná prípojka zásobovala administratívnu budovu. Je vyhotovená z
pozinkovaného materiálu. Dĺžka prípojky je 162 m od vodomernej šachty. Bola vybudovaná v roku 1971.
6.17 Vodomerná šachta, vodomerná šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom. Umiestnenie šachty
je pri plote od cesty. Šachta bola vybudovaná v roku 1971.
6.18 Prípojka plynu, plynová prípojka bola vybudovaná pre napojenie administratívnej budovy v roku 1996 pri
plynofikácii časti mesta Gbely. Materiál je z asfaltojutovaných pozinkovaných rúr. Meranie je v oplotení.
6.19 Prípojka NN, prípojka NN je vedená zemou a je napojená na trafostanicu . Hlavný istič je 125A, prípojka je
dvojkáblová z materiálu Cu 4*35 mm2. Prípojka bola vybudovaná v roku 1996 a nahradila pôvodnú vzdušnú.
6.20 Kanalizačná prípojka, prípojka kanalizácie rieši odkanalizovanie administratívnej budovy do žumpy. Je z
novodurového materiálu priemeru DN 140 mm. Bola vybudovaná v roku 1996.
6.21 Žumpa, žumpa je umiestnená za administratívnou budovou. Jej konštrukcia je železobetónová a objem 20
m3. Bola vybudovaná v roku 1995.
6.22 Odvodňovací rigol, odvodňovací rigol sa nachádza pozdĺž oplotenia za objektmi sušiarní, ktoré sú na
parcele č. 2860/2 a parcele č. 2859. Konštrukcia rigolu je z betónových tvaroviek. Bol vybudovaný v roku 1988.
6.23 Spevnená betónová plocha, betónové plochy v areáli slúžili pre vnútroareálovú komunikáciu, pre pohyb a
parkovanie techniky a súčasne pre skladovanie hotových výrobkov s paletovým hospodárstvom. Plocha je
betónovej konštrukcie hrúbky do 250 mm. Vzhľadom na zlú kvalitu betónových plôch a jej poškodenosť,
poprelamované plochy a počiatok vyrastania porastov z plochy sa uvažuje so zníženou dobou životnosti.
6.24 Spevnená plocha - cestné panely
6.25 Oporný múr, oporný múr tvorí vyrovnanie terénnej nerovnosti medzi štátnou cestou a plochou pred
objektom na parcele 2860/3. Je železobetónovej konštrukcie. Výška nad terénom je 120 cm. Základovú
konštrukciu znalec odhaduje na 140 cm. Hrúbka múra je priemerne 0,8 m. Múr bol vybudovaný v roku 1971.
6.26 Váha pre motorové vozidlá, mostová váha pre vozidlá sa nachádza pri vstupe na parcele č. 2860/1 pred
objektom dielní. Bola vybudovaná v roku 1998. Je zapustená v betónovej ploche.
6.27 Stav predmetu opakovanej dražby zodpovedá popisu uvedenému v časti opis predmetu dražby.
Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu opakovanej dražby
7.1

Vlastníkom predmetu opakovanej dražby je právnická osoba: TEHELŇA GBELY, s.r.o., so sídlom Mirka
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Nešpora 1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040; veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1 celku.
2. Voči predmetu opakovanej dražby sú evidované poznámky (v zmysle výpisu z dotknutého listu
vlastníctva) :
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.2 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkom: parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/602/10/Val vykonateľného dňa 27.1.2010 - P138/2010 - 73/10,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.2 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/26999/10/Val vykonateľného dňa 20.8.2010 - P1206/2010 - 445/10,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.2 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/31419/10/Val vykonateľného dňa 4.11.2010 - P1277/2010 - 592/10,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/25809/11/Smu zo dňa 29.7.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P1-184/2011 - 448/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/27017/11/Smu zo dňa 11.8.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P1-197/2011 - 482/11,
Upovedomenie začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech: Fulierová Monika, Gbely, Záhumenice 1466
podľa EX 339/11 EÚ Bratislava (JUDr.Peltzner) zo dňa 16.8.2011 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1,
2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4,
3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na
parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - P1-200/2011 - 494/11,
Upovedomenie začatí exekúcie zriadením exekučného zíložného práva v prospech: Fulierová Monika, Gbely,
Záhumenice 1466 podľa EX 339/11 EÚ Bratislava (JUDr.Peltzner) zo dňa 16.8.2011 na pozemky parc.č. 2858,
2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2,
3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č.
2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4,
sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - P2-216/2011 - 494/11,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.1 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
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stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/27012/11/Smu vykonateľného dňa 16.8.2011 - P1202/2011 - 495/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica podľa
č. 637/320/28793/11/Smu zo dňa 7.9.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-220/2011 - 518/11,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 71 ods.1 zák.č.511/92 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a
stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2,
dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe
rozhodnutia DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/28707/11/Smu vykonateľného dňa 14.9.2011 - P246/2011 - 540/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/45237/11/Smu zo dňa 19.12.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-379/2011 - 735/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/45229/11/Smu zo dňa 19.12.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-380/2011 - 736/11,
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania v prospech Daňový úrad Skalica, Mallého 56, Skalica, podľa
č. 637/320/45232/11/Smu zo dňa 19.12.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a na stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5 a sklad
na parc. č. 2860/7 - P-381/2011 - 737/11,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/706205/2012/Val
vykonateľného dňa 22.6.2012 - P-156/2012 - 335/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2609250/2012/Val
vykonateľného dňa 26.9.2012 - P-263/2012 - 530/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/2009 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

97

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728306/2012/Val
vykonateľného dňa 12.10.2012 - P-284/2012 - 563/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/2009 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728814/2012/Val
vykonateľného dňa 12.10.2012 - P-285/2012 - 564/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2727099/2012/Val
vykonateľného dňa 12.10.2012 - P-286/2012 - 565/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2798879/2012/Val
vykonateľného dňa 17.10.2012 - P-297/2012 - 579/12,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami pozemkami parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/357411/2013/Val
vykonateľného dňa 6.2.2013 - P-52/2013 - 119/13,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č.563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.9200503/5/1640947/2013/Val
vykonateľného dňa 22.5.2013 - P-154/2013 - 311/13,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4787271/2013/Val
vykonateľného dňa 19.11.2013 - P-380/2013 - 597/13,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4,
2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7,
3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň
na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č.
2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/5492303/2013/Val
vykonateľného dňa 07.01.2014 - P-11/2014 - 29/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje
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nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/440484/2014/Val
vykonateľného dňa 25.2.2014 - P-81/2014 - 128/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.1 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1104662/2014/Val
vykonateľného dňa 08.04.2014 - P-142/2014 - 286/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2,
2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5,
3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č.
2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4,
sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného
práva č. 9200503/5/4450677/2014/Val vykonateľného dňa 20.10.2014 - P-396/2014 - 1240/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje
nakladať bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2,
2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5,
3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č.
2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4,
sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného
práva č. 9200503/5/4839598/2014/Val vykonateľného dňa 14.11.2014 - P-450/2014 - 1336/14,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.
20566545/2015 vykonateľného dňa 31.7.2015 - P-171/2015 - 913/15,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia DÚ Trnava o zriadení záložného práva č.
102547567/2016 vykonateľného dňa 22.2.2016 - P-54/2016 - 344/16,
Poznamenáva sa, že počas trvania záložného práva sa v zmysle § 81 ods.2 zák.č. 563/09 Z.z. zakazuje nakladať
bez súhlasu správcu dane s nehnuteľnosťami - pozemky 'C'KN parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3,
2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6,
3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.2860/4, sušiareň na
parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia Mesta Gbely o zriadení záložného práva č.
2111/2016 vykonateľného dňa 11.11.2016 - P-458/2016 - 1525/16.
3. Voči predmetu opakovanej dražby sú evidované ťarchy (v zmysle výpisu z dotknutého listu
vlastníctva):
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava podľa geometrického plánu č. 36 566 497 - 279/2016 na pozemku KN-C s parc. č. 2860/10, 2860/14,
2860/15 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 215 na trase Rz Senica - V270 Gbely Z-2477/2016 - 1870/16,
Rozhodnutie DÚ Skalica o zriadení záložného práva č. 637/320/602/10/Val zo dňa 11.2.2010 na pozemky parc.č.
2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č.
2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-179/2010 - 110/10,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech: Sociálna poisťovňa, Bratislava, 29.
augusta č. 8 podľa EX 247/10 EÚ Trnava (JUDr. Juhásová) zo dňa 4.8.2010 na pozemok: parc.č. 2858, 2859,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3,
3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858,
sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na
parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-1597/2010 - 455/10,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/26999/10/Val zo dňa 6.9.2010 o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1555/2010 - 468/10,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/31419/10/Val zo dňa 19.11.2010 o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-2123/2010 - 599/10,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Sociálna poisťovňa, pobočka
Senica, Hollého 1219, podľa EX 592/11 EÚ Trnava (JUDr. Peter Stano) zo dňa 26.5.2011 na pozemky parc. č.
2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: admin. budova súp.č. 1410 na pozemku
parc. č. 2858, sušiareň na pozemku parc. č. 2859, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/2, dielne na pozemku parc.
č. 2860/3, pec na pozemku parc. č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/5, sklad na pozemku parc. č.
2860/7 - Z-1168/2011 - 340/11,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/27012/11/Smu zo dňa 31.8.2011o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na par. č. 2859, sušiareň na par. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1662/2011 - 517/11,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Fulierová Monika, záhumenice
1466, Gbely, podľa EX 339/2011-20 EÚ Bratislava (JUDr. Peltzner) zo dňa 20.9.2011 na pozemky parc. č. 2858,
2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2,
3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na pozemku
parc. č. 2858, sušiareň na pozemku parc. č. 2859, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/2, dielne na pozemku parc.
č. 2860/3, pec na pozemku parc. č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/5 a sklad na pozemku parc. č.
2860/7 - Z-1905/2011 - 541/11,
Rozhodnutie DÚ Skalica č. 637/320/28707/11/Smu zo dňa 29.9.2011o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1910/2011- 575/11,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech
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opráv.: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, Bratislava, pobočka VšZP Senica, Štefánikova
698/7, Senica, podľa EX 223/2011 EÚ Senica (JUDr. Šajánek) zo dňa 5.10.2011 na pozemky parc. č. 2858, 2859,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3,
3738/4,
3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na pozemku parc. č. 2858,
sušiareň na pozemku parc. č. 2859, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/2, dielne na pozemku parc. č. 2860/3,
pec na pozemku parc. č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc. č. 2860/5 a sklad na pozemku parc. č. 2860/7 Z2041/2011 - 577/11,
Rozhodnutie DÚ Trnava č. 9200501/5/706205/2012/Val zo dňa 9.7.2012 o zriadení záložného práva na pozemky
parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č.
2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1379/2012 - 391/12,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: STAVMAT IN, spol. s r.o.,
Pezinská 56, Malacky, podľa EX 1764/2012-10 EÚ Pezinok (JUDr. Dušan Noskovič) zo dňa 17.8.2012 na
pozemok: parc.č. 987/2 a stavby: administratívna budova s.č.1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č.2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7- Z 1731/12 - 434/12,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech opráv.: STAVMAT
IN, spol. s r.o., Pezinská 56, Malaxky, podľa EX 1765/2012-11 EÚ Pezinok (JUDr. Dušan Noskovič) zo dňa
13.9.2012 na pozemok parc. č. 2858 a administratívnu budovu s.č. 1410 na parc. č. 2858 - Z 1920/12 - 476/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava č. 9200501/5/2609250/2012/Val právoplatného dňa 11.10.2012 o zriadení záložného
práva na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2,
dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z2094/2012 - 566/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728306/2012/Val zo dňa 29.10.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2230/2012 - 598/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2728814/2012/Val zo dňa 29.10.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2231/2012 - 599/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2727099/2012/Val zo dňa 29.10.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2232/2012 - 600/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/2798879/2012/Val zo dňa 2.11.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2268/2012 - 610/12,
Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Sociálna poisťovňa, pobočka Senica,
Hollého 1219, podľa EX 3152/11-14 EÚ Trnava (JUDr. Peter Stano) zo dňa 26.10.2012 na pozemky parc.č. 2858,
2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2,
3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č.1410 na pozemku
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parc.č. 2858, sušiareň na pozemku parc.č.2859, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/2, dielne na pozemku parc.č.
2860/3, pec na pozemku parc.č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/5, sklad na pozemku parc.č. 2860/7 Z2291/2012 - 613/12,
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech opráv.: Sociálna poisťovňa, pobočka
Senica, Hollého 1219, podľa Ex 406/2012 EÚ Skalica (JUDr. Ivan Polák) zo dňa 31.10.2012 na pozemky parc.č.
2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19,
3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na
pozemku parc.č. 2858, sušiareň na pozemku parc.č. 2859, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/2, dielne na
pozemku parc.č. 2860/3, pec na pozemku parc.č. 2860/4, sušiareň na pozemku parc.č. 2860/5, sklad na pozemku
parc.č. 2860/7 - Z-2310/2012 - 614/12,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/3306910/2012/Val zo dňa 6.12.2012 na
pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č.1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2687/2012 - 689/12,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech opráv.: Linde Gas
k.s., Odborárska 23, Bratislava, podľa EX 10/2011-21 EÚ Bratislava (Mgr. Petr Krušina) zo dňa 1.2.2013 na
pozemky parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č.
2860/3, pec na
parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad na parc. č. 2860/7 - Z-278/2013 - 102/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200501/5/357411/2013/Val právoplatného dňa 21.2.2013
na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15,2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-370/2013 - 141/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1640947/2013/Val právoplatného dňa 6.6.2013
na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-1147/2013 - 329/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4787271/2013/Val právoplatného dňa
4.12.2013 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2473/2013 637/13,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/5492303/2013/Val právoplatného dňa
22.1.2014 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-163/2014 49/14,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/440484/2014/Val právoplatného dňa 17.3.2014
na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14,
2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby: administratívna
budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č.
2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-537/2014 - 161/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/1104662/2014/Val právoplatného
dňa 23.04.2014 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7,
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2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-878/2014 432/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/3813580/2014/Val právoplatného
dňa 8.9.2014 na pozemky parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10,
2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, 987/2 a stavby:
administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne
na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2139/2014 1187/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/3812353/2014/Val právoplatného
dňa 8.9.2014 na pozemky registra 'C'KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok
registra 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na
parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2140/2014 - 1188/14,
Rozhodnutie DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4450677/2014/Val právoplatného dňa
4.11.2014 na pozemky registra C KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7,
2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok registra
E KN par.č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na parc.č.2859,
sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na
parc.č. 2860/7 - Z-2236/2014 - 1340/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 9200503/5/4839598/2014/Val právoplatného
dňa 1.12.2014 na pozemky registra 'C'KN: parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok
registra 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc .č. 2858, sušiareň na
parc.č.2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na parc.č. 2860/4, sušiareň na parc.č.
2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 - Z-2417/2014 - 1459/14,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 20566545/2015 právoplatného dňa 24.7.2015
na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc.č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6,
2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok
registra E KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp.č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č.
2859, sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5,
sklad na parc. č. 2860/7 - Z-1614/2015 - 980/15,
Záložné právo v prospech DÚ Trnava o zriadení záložného práva č. 102547567/2016 právoplatného dňa 8.3.2016
na pozemky registra 'C'KN: parc. č. 2858, 2859, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7,
2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok registra
'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č. 1410 na parc. č. 2858, sušiareň na parc. č. 2859,
sušiareň na parc. č. 2860/2, dielne na parc. č. 2860/3, pec na parc. č. 2860/4, sušiareň na parc. č. 2860/5, sklad
na parc. č. 2860/7 v podiele 1/1 - Z-398/2016 - 345/16,
Záložné právo v prospech Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, Gbely na pozemky 'C'KN parc. č. 2858, 2859,
2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/7, 2860/10, 2860/14, 2860/15, 2860/19, 3738/2, 3738/3,
3738/4, 3738/5, 3738/6, 3738/7, 3738/8, pozemok 'E'KN parc. č. 987/2 a stavby: administratívna budova súp. č.
1410 na parc.č. 2858, sušiareň na parc.č. 2859, sušiareň na parc.č. 2860/2, dielne na parc.č. 2860/3, pec na
parc.č.2860/4, sušiareň na parc.č. 2860/5, sklad na parc.č. 2860/7 na základe rozhodnutia o zriadení záložného
práva č. 2111/2016 právoplatného dňa 2.12.2016 - Z-2597/2016 - 1834/16
7.4
Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú všetky
zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako
zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu ( § 93 ods. 2 ZKR ).
Článok VIII.
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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Odhadná alebo zistená cena
8.1 Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval Ing. Jiří Fišárek,
Podjavorinskej 60/10, 911 05 Trenčín, číslo znaleckého posudku 46/2018, a to na sumu 847.000,- EUR (slovom:
osemstoštyridsaťsedemtisíc eur a nula eurocentov).
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
9.1 Najnižšie podanie je stanovené vo výške 762.300,00 EUR ( slovom: „sedemstošesťdesiatdvatisíctristo eur
a nula eurocentov“ ). Najnižšie prihodenie je stanovené vo výške 1000,- EUR ( slovom: „tisíc eur a nula euro
centov“ ).
Článok X.
Dražobná zábezpeka
10.1 Dražobná zábezpeka sa požaduje.
Výška zábezpeky:
30.000,- EUR ( slovom: „tridsaťtisíc eur a nula euro centov“ )
Spôsob zloženia zábezpeky

vklad/prevod na bankový účet dražobníka, hotovostná platba u dražobníka, notárska úschova, banková
záruka
Adresa miesta na zloženie dražobnej IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
zábezpeky:
Bankové spojenie dražobníka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu dražobníka
SK16 0900 0000 0002 7004 1507
Poznámka pri vklade na bankový Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky / obchodné meno zložiteľa
účet:
Lehota na zloženie
dražobnej do otvorenia dražby
zábezpeky:
Doklad
preukazujúci
zloženie výpis z účtu / potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný doklad, potvrdenie o zriadení
dražobnej zábezpeky:
bankovej záruky
Spôsob
vrátenia
dražobnej k rukám zložiteľa zábezpeky v prípade hotovostného zloženia zábezpeky, v ostatných prípadoch
zábezpeky:
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom zábezpeky
Možnosť
vrátenia
dražobnej nie
zábezpeky iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
11.1 V zmysle § 26 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6
640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa
vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu. 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 podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
11.2 Príslušná časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti priamo
v mieste konania dražby alebo v lehotách podľa tohto oznámenia od skončenia dražby v hotovosti alebo
prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť
započítaním. Platba zmenkou je neprípustná
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Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby
12.1 Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet
uvedený v časti dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t.j., vlastnícke právo prechádza až
zaplatením kúpnej ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné
práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražiteľa.
12.2 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
12.3 Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať 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 nachádzal pri odovzdaní
práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
12.4 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 im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby 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, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.
Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby
14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch (§ 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách), pričom prvá sa uskutoční dňa 28.11.2018 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
05.12.2018 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Dražobník poukazuje na skutočnosť, že s obhliadkou predmetu dražby
nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach spojených s
ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti zachovávať mlčanlivosť
a z povinností ustanovených osobitným predpisom.
14.2 Stretnutie záujemcov o obhliadku prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred predmetom
dražby. Účasť na obhliadke je potrebné telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu obhliadky do 15:00
hod. na telefónnom čísle: ( +421 ) 903 / 042 753.
Článok XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách
15.1 V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo 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
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o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.; 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 zákona o dobrovoľných dražbách). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o
dražbách, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách. Ak
vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
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. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5 zákona
o dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30
dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam
uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa §
17 ods. 3 o dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.
Článok XVI.
Záver
16.1 Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené príslušným orgánom v zmysle § 82 ods. 2 písm. b)
zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní úpadcu: TEHELŇA GBELY,
s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, IČO: 34 097 040, konanie vedené pred Okresným súdom
Trnava, sp. zn.: 25K/25/2016. Predmet opakovanej dražby bol a je zaradený do súpisu majetku podstát.

v Piešťanoch dňa 19.11.2018

...................................................
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
navrhovateľ dražby
v Trenčíne, dňa 19.11.2018

...................................................
JUDr. Danica Birošová - IURIS
dražobník

K090422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/148/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/148/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o vyhodnotení III. kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka – Mário Virág
Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018, pod
K085712, prebehlo III. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka Mária Virága, nar. 31.05.1980,
Mierové nám. 940/1, 924 01 Galanta, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu pod
por. č. 2 , zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 182/2018 zo dňa 20.09.2018 pod K070452.
Tretieho kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje III. kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka ako neúspešné a následne správca vylúčil predmetné nepojazdné motorové vozidlo OPEL ASTRA 1,4
16V COM, AC kombi, červená metalíza, VIN: VV0L0TFF68VV5113404, dátum prvej evidencie vozidla v SR
1.1.1998 zo súpisu majetku.
V Piešťanoch dňa 21.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
konkurzný správca dlžníka Mário Virág
.

K090423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cifra Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 23 / 138, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/159/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/159/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení III. kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka – Ján Cifra
Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018, pod
K085715, prebehlo III. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka –Ján Cifra, nar. 08.12.1966, Teplická
23/138, 921 01 Piešťany, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu pod por. č. 2 ,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 190/2018 zo dňa 02.10.2018 pod K073953 a to obchodného podielu
v spoločnosti B.J.Catering, s.r.o..
Prvého kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje III. kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka ako neúspešné a následne správca vylúčil zo súpisu majetku obchodný podiel v spoločnosti
B.J.Catering, s.r.o., so sídlom Teplická 23/138,921 01 Piešťany, IČO: 46 522 085, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vl. č. 28806/T, ktorý zodpovedá vkladu dlžníka na základnom imaní
spoločnosti vo výške 1.000,- EUR, splatený vo výške 1.000,- EUR.
V Piešťanoch dňa 21.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Ján Cifra

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

107

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

K090424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cepko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska Niva 3439/2, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/80/2018 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/80/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/80/2018 zo dňa 14.5.2018 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Jozef Cepko, nar. 15.1.1970, 920 01 Hlohovec, Pánska Niva 3439/2. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že 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.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 98/2018 dňa 23.5.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Cepko, nar. 15.1.1970, 920 01 Hlohovec, Pánska Niva 3439/2,
sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K090425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 940/1, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/163/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: Peter Kiss, nar. 12.07.1969, bytom: 924
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01 Galanta, štátny občan SR, podľa 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 (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že
pohľadávky veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava,
Poradové číslo veriteľa
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

15.11.2018

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Prihlásená suma
101,06 EUR
251,32 EUR
40,82 EUR
7,86 EUR
49,69 EUR
55,02 EUR
55,02 EUR
9,17 EUR
14,19 EUR
39,04 EUR
9,17 EUR

doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného
podľa § 31 ods. 1 ZKR.
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K090426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uppsala s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17 / 0, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 612 700
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2018 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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"
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(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 Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako reštrukturalizačný správca dlžníka Uppsala
s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, 917 00 Trnava, IČO: 46 612 700 (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava č. 28R/1/2018-1047 zo dňa 24.10.2018 bola povolená reštrukturalizácia
Dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod č. 212/2018 dňa
05.11.2018, pričom reštrukturalizácia sa považuje za povolenú dňa 06.11.2018.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
restructuring trustee of the debtor – Uppsala s.r.o., seated Tamaškovičova 17, 917 00 Trnava, ID: 46 612
700 (hereinafter referred as “the Debtor“), I notify you that with the resolution of the District Court in
Trnava No. 28R/1/2018-1047 dated on 24th of October 2018 restructuring of Debtor was permitted. The
resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic no. 212/2018 on 5th
November 2018, so the restructuring is considered to be permitted on 6th November 2018.

Právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
The right to enforce its claims during the restructuring procedure may only those creditors, who filed
their receivables. If such claims are not enforced during the restructuring proceeding duly and timely by
application, the right to enforce such claims against the Debtor shall expire in case of ratification of the
restructuring plan by the court.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese
Insolvenčný správca, k.s.
Námestie SNP 3
917 01 Trnava
Slovenská republika
pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
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Application shall be filed in one counterpart at the trustee, to the address:
Insolvenčný správca, k.s.
Námestie SNP 3
917 01 Trnava
Slovak Republic
and it must be delivered to the trustee within 30 days after the permission of the restructuring.
Application delivered after the period shall be disregarded.

Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/848 z
20.5.2015 o insolvenčnom konaní. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance
with Article 88 of REGULATION (EU) 2015/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 20 May 2015 on insolvency proceedings. The form shall bear the heading ‘Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union.

Štandardný formulár prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková
výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje;
e)
f)

povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na
ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je
zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného
konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.

The standard claims form shall include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on
which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the
interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those
costs;
(e)
(f)

the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the
security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the
registration number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings
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were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents.

Insolvenčný správca, k.s., reštrukturalizačný správca / restructuring trustee

K090427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Darina Bírová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 428, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/150/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/150/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, narodená
13.09.1968, bytom: Neded 428, 925 85 Neded, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou: 36OdK/150/2018, v zmysle § 76
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 199/2018 dňa 15.10.2018.
Evidenčné Hnuteľné veci
číslo
Popis hnuteľnej veci
1.

Motorové vozidlo
CLIO THALIA
LB0BC5

Výrobné
číslo
RENAULT

číslo/

Evidenčné Stav

VIN: VF1LB0BC533902806,
EČ: SA600AX

Súpisová
hodnota

Vozidlo je nepojadzné, búrané- hodnotené ako
100,- EUR
totálna škoda

Evidenčné číslo Nehnuteľnosti
Pozemok s parcel. č. Druh pozemku Výmera LV č. Katastrálne územie Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
2.
2118
záhrady
37 m2 2504 Neded, Slovensko
1/4
80,- EUR

V Bratislave, dňa 21.11.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K090428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/148/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/148/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Mário Virág, nar. 31.05.1980, trvale bytom
Mestský úrad Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária
Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že dňa 06.11.2018 zapísala do zoznamu
pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, so sídlom Boulevard Haussman 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom registri obchodu
a spoločnosti pod č. 542 097 902, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA Pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713, Karadžičova 2, Bratislava, doručenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehote:
P.č. Istina v Úroky
Náklady
Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
pohľ EUR
z omeškania v z uplatnenia v suma v
EUR
EUR
EUR
3/1 578,11 1574,30
51,00
2203,41 Na základe platobného rozkazu Okresného súdu Galanta, sp. zn. 21Rob/632/2009
zo dňa 18.05.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom
28.10.2009, je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi sumu 578,11 EUR s úrokom z
omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy 568,75 EUR odo dňa 01.03.2009 do
zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške 34,50 EUR a trovy právneho
zastúpenia vo výške 88,96 EUR právnemu zástupcovi veriteľa.
S ohľadom na skutočnosť, že hore uvedená pohľadávka nebola v stanovenej lehote
uhradená, bol súdnemu exekútorovi JUDr. Romanovi Fogtovi, Exekútorský úrad
Kynceľová, zaslaný návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 12.12.2011. Exekúcia je
súdnym exekútorom vedená pod sp. zn. Ex 5086/2011-3, a to na základe poverenia
vydaného Okresným súdom Galanta dňa 16.02.2012 pod číslom 8Er/143/2012.
Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie nebola ku dňu podania prihlášky do
konkurzu na hore uvedenú pohľadávku pre veriteľa vymožená žiadna suma.
3/2
154,06
154,06 Na základe platobného rozkazu Okresného súdu Galanta, sp. zn. 21Rob/632/2009
zo dňa 18.05.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom
28.10.2009, je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi sumu 578,11 EUR s úrokom z
omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy 568,75 EUR odo dňa 01.03.2009 do
zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške 34,50 EUR a trovy právneho
zastúpenia vo výške 88,96 EUR právnemu zástupcovi veriteľa.
S ohľadom na skutočnosť, že hore uvedená pohľadávka nebola v stanovenej lehote
uhradená, bol súdnemu exekútorovi JUDr. Romanovi Fogtovi, Exekútorský úrad
Kynceľová, zaslaný návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 12.12.2011. Exekúcia je
súdnym exekútorom vedená pod sp. zn. Ex 5086/2011-3, a to na základe poverenia
vydaného Okresným súdom Galanta dňa 16.02.2012 pod číslom 8Er/143/2012.
Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie nebola ku dňu podania prihlášky do
konkurzu na hore uvedenú pohľadávku pre právneho zástupcu veriteľa vymožená
žiadna suma.

V Piešťanoch dňa 21.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Mário Virág

K090429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištofová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1665 / 1, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/10/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/10/2018
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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konkurzu

Ponuka na speňaženie majetku – 1.kolo ponukového konania
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka Martina Krištofová, nar. 20.08.1979,
trvale bytom: Komenského 1665/1, 927 05 Šaľa, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167q
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet speňaženia
Ponúkaný majetok tvorí peňažná pohľadávka v sume 5 000,- EUR, patriaca do všeobecnej podstaty Dlžníka,
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 64/2018 dňa 03.04.2018:
Typ
súpisovej
majetku
Peňažná pohľadávka

zložky

Suma
pohľadávky

Právny
vzniku

dôvod Súpisová
majetku

Mária Tranová trvale bytom Bottova 6, 927
istina 5 000,- EUR pôžička
01 Šaľa

500,- EUR

Dlžník

hodnota

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese: office@dedakak.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 28OdK/10/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr.
Nikoleta Gallová, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, najneskôr v lehote 15 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 15:00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať.
Záujemca
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh odplaty za odkúpenie peňažnej pohľadávky;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
Záujemcovia o odkúpenie peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
odplatu za odkúpenie pohľadávok, a to vo výške celej ponúknutej odplaty na bankový účet správcu IBAN: SK71
1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banke, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr
do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude
súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka
započíta na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky v prípade podpisu zmluvy o postúpení 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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Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania, a ktorý
súčasne predloží najvyššiu ponuku na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky, rozhodne o víťazovi žreb v zmysle § 167p ods.
2 ZKR.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka
bola podaná včas, či obsahuje všetky a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk
záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky. Po akceptácií výzvy úspešným záujemcom, uzavrie
správca ako postupca s úspešným záujemcom ponukového konania ako postupníkom zmluvu o postúpení
pohľadávky za ponúknutú odplatu.

V Šamoríne, dňa 21.11.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K090430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištofová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1665 / 1, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/10/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/10/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na speňaženie majetku – 1.kolo ponukového konania
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka Martina Krištofová, nar. 20.08.1979,
trvale bytom: Komenského 1665/1, 927 05 Šaľa, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167q
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet speňaženia
Ponúkaný majetok tvorí peňažná pohľadávka patriaca do všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnená v Obchodnom
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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vestníku č. 64/2018 dňa 03.04.2018. Dňa 21.08.2018 bola zverejnením v Obchodnom vestníku č. 161/2018
vykonaná oprava súpisu majetku všeobecnej podstaty. Predmetom ponukového konania je nasledovná peňažná
pohľadávka Dlžníka:
Typ súpisovej
majetku

zložky

Peňažná pohľadávka

Suma
pohľadávky

Dlžník

Mária Kaizerová, trvale bytom Kaplna 175, 900
istina 750,- EUR
84 Báhoň

Právny
vzniku
pôžička

dôvod Súpisová
majetku

hodnota

75,- EUR

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese: office@dedakak.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 28OdK/10/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr.
Nikoleta Gallová, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, najneskôr v lehote 15 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 15:00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať.
Záujemca
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh odplaty za odkúpenie peňažnej pohľadávky;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
Záujemcovia o odkúpenie peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
odplatu za odkúpenie pohľadávok, a to vo výške celej ponúknutej odplaty na bankový účet správcu IBAN: SK71
1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banke, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr
do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude
súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka
započíta na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky v prípade podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového konania, a ktorý
súčasne predloží najvyššiu ponuku na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky Dlžníka.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk na odplatu za odkúpenie peňažnej pohľadávky, rozhodne o víťazovi žreb v zmysle § 167p ods.
2 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka
bola podaná včas, či obsahuje všetky a či sú k nej priložené požadované doklady. Vyhodnotenie ponúk
záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky. Po akceptácií výzvy úspešným záujemcom uzavrie
správca ako postupca s úspešným záujemcom ponukového konania ako postupníkom zmluvu o postúpení
pohľadávky za ponúknutú odplatu.

V Šamoríne, dňa 21.11.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K090431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4801/16, 921 01 Pieštany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1953
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/230/2018S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/230/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.11.2018 č. k.: 25OdK/230/2018-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 219/2018 zo dňa 14.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Juraj Samko,
nar. 05.03.1953, trvale bytom: E. F. Scherera 4801/16, 921 01 Piešťany (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do
funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687,
značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/230/2018S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K090432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.F. Scherera 4801/16, 921 01 Pieštany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1953
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/230/2018S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/230/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.11.2018 č. k.: 25OdK/230/2018-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 219/2018 zo dňa 14.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Juraj Samko,
nar. 05.03.1953, trvale bytom: E. F. Scherera 4801/16, 921 01 Piešťany (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do
funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687,
značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 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 v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
Juraj Samko“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „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.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K090433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Depeš Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/229/2018 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/229/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 36OdK/229/2018, zo dňa 08.11.2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 222/2018 zo dňa 19.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľuboš Depeš,
narodený 13.12.1986, trvale bytom 917 01 Trnava a do funkcie správcu bola ustanovená: JUDr. Kvetoslava
Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01 Šamorín (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 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 v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK 69 1100 0000 0026 2508 1647. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a označenie
popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého veriteľa (meno a
priezvisko alebo obchodné meno).
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V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „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. Kvetoslava Živčáková, správca S1447

K090434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Depeš Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/229/2018 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/229/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Ľuboš Depeš,
narodený 13.12.1986, trvale bytom 917 01 Trnava ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu v Trnave., sp. zn. 36Odk/229/2018, zo dňa 08.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of Ľuboš Depeš, date of birth: 13.12.1986, address: 917 01 Trnava, hereinafter only the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No. 36Odk/229/2018 dated of
08.11.2018 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. Toto uznesenie Okresného súdu v Trnave bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku 222/2018 dňa 19.11.2018. Dňom 19.11.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 222/2018 on 19. November
2018. Bankruptcy was declared on November 19, 2018. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) 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. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23odsek 1, v spojení s ustanovením § 199, odsek 9 ZKR).
1. ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR). 1. 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 (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, 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.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters 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.
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.
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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.
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 ZoKR ).
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 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 catalo 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 ).
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.
5. 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.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, 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. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd - Okresný súd Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Kvetoslava Živčáková , with the
seat Kováčska 23, 931 01 Šamorín, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring 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. In one counterpart delivers
the creditor the application to the court - Okresný sad Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28
sec. 2 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 Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , 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. 3 ZoKR).
7. 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 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 Commercial report 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 Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
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right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
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 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk 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).
10. 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 ZoKR).
10. 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).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. 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).
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 ZoKR).
12. 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).
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 ZoKR).
13. 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).
14. 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 ZoKR).
14. 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).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
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15. 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).
16. 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 Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. 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. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Kvetoslava Živčáková správca úpadcu /trustee of the bankrupt.

K090435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 567/30, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 251
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/13/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu: SOME SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Štúrova 567/30, 908 51 Holíč, IČO: 36 253 251 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 boli dňa 16.11.2018 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.

Ulica
Prievozská
Prievozská
Prievozská

Číslo
4B
4B
4B

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ
821 09
821 09
821 09

IČO
35 813 474
35 813 474
35 813 474

Štát
SR
SR
SR

Prihlásená suma – Celková suma
37.550,43 EUR
20.428,40 EUR
44.377,78 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K090436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošík František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Trhovište 79, 920 01 Dolné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/53/2018 S1663
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 Trnava
25OdK/53/2018
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.04.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: František
Gajdošík, nar. 29.04.1956, 79 Dolné Trhovište 920 61, t.č. Dukelská 38, Hlohovec, štátny občan SR,
podnikajúceho pod obchodným menom František Gajdošík Primus, IČO: 11 855 266, s miestom podnikania 79
Dolné Trhovište 920 61, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.08.2002 (ďalej len „Dlžník“). a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom: Hlavná 45, 931 01 Šamorín,
Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 76/2018 zo dňa 19.04.2018.
Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) vyhotovil súpis majetku všeobecnej
podstaty, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku č. 116/2018 dňa 18.06.2018 (ďalej len „Súpis všeobecnej
podstaty“).
Správca týmto v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR a § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje opravu Súpisu všeobecnej podstaty
v časti.
Správca vykonal opravu Súpisu všeobecnej podstaty v časti vzhľadom na to, že došlo k administratívnej chybe,
nakoľko majetkovou hodnotou nie sú obchodné podiely, ale vyrovnacie podiely a podiel na likvidačnom zostatku:
Iná majetková hodnota

súpisová
hodnota
vyrovnací podiel vo výške 100% na spoločnosti SG servis SK, s.r.o., so sídlom 79 Dolné Trhovište 920 61, IČO: 50 571 621, 1 000,- EUR
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 38682/T
vyrovnací podiel vo výške 100% na spoločnosti FG Services, s. r. o., so sídlom Šamorínska 10, Bratislava 821 06, IČO: 1 000,- EUR
50 538 560, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 115173/B
podiel na likvidačnom zostatku vo výške 50% na spoločnosti Technokomp spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom U nádražia 2, 700,- EUR
Hlohovec, IČO: 31 428 061, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 580/T
vyrovnací podiel vo výške 100% na spoločnosti INSSTAV s.r.o., so sídlom Mierová č. 1, Hlohovec 920 01, IČO: 44 454 040, 700,- EUR
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24758/T; na majetok spoločnosti je vedený
konkurz na OS Trnava pod sp, zn.: 25K/18/2016

V ostatnej časti zostáva Súpis všeobecnej podstaty nezmenený.

V Šamoríne, dňa 21.11.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K090437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Pivoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1954
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/110/2018 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/110/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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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Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami
doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády
954/7, Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199, prihlásená prihláškou pohľadávky pod por. č. 1:
pohľadávka v celkovej sume 439,21 EUR.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K090438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarnek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1483/142 1483/142, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/468/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/468/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Štefana Tarneka,
nar. 08.10.1947, trvale bytom: SNP 1483/142, 017 07, Považská Bystrica, v zmysle § 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 preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR, je vedený vo finančnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0000 4830 8354.
Preddavok sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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. Podľa § 32 ods. 19 ZKR 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. Otto Markech, správca

K090439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarnek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1483/142 1483/142, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/468/2018 S1427
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 Trenčín
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Štefana Tarneka, nar.
08.10.1947, trvale bytom SNP 1483/142, Považská Bystrica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, 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: otmar@centrum.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0903728405.
JUDr. Otto Markech, správca

K090440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 934 / 11, 916 37 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/457/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/457/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Petra Heráka, nar.
16.11.1981, trvale bytom: Hurbanova 934/11, 907 01, Myjava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní
v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K090441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 934 / 11, 916 37 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/457/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/457/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Petra Heráka, nar.
16.11.1981, trvale bytom Hurbanova 934/11, 907 01, Myjava, v zmysle § 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: SK6583300000002200472247.
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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Preddavok sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 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. Podľa § 32 ods. 19 ZKR 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. Martina Poláčková, správca

K090442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 142 / 15, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/378/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/378/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

žiaden majetok

K090443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 142 / 15, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/378/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/378/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

žiaden majetok

K090444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 142 / 15, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/378/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/378/2018
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Martin Gábor, nar. 03.08.1982, trvale bytom Hviezdoslavova 142/15, 911
01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Martin Gábor - M.G.FIN. SLOVENSKO s miestom podnikania
Hviezdoslavova 142/15, 911 01 Trenčín, IČO: 41130359, Slovenská republika, týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 09.05.2018, čestného vyhlásenia
dlžníka podaného ústne do zápisnice správcu na osobnom stretnutí so správcom dňa 17.10.2018, 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 Martin Gábor, nar. 03.08.1982, trvale bytom Hviezdoslavova 142/15, 911
01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Martin Gábor - M.G.FIN. SLOVENSKO s miestom podnikania
Hviezdoslavova 142/15, 911 01 Trenčín, IČO: 41130359, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Martin Gábor, nar. 03.08.1982, trvale bytom
Hviezdoslavova 142/15, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Martin Gábor - M.G.FIN.
SLOVENSKO s miestom podnikania Hviezdoslavova 142/15, 911 01 Trenčín, IČO: 41130359, Slovenská
republika, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona, vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.:
38OdK/378/2018, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 21.11.2018
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Martin Gábor

K090445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Varínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 91/3, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/278/2018 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/278/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Mária Varínová, nar. 10.01.1951, trvale bytom 29. augusta 91/3, 972
51 Handlová, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Na základe toho, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v súlade ustanovením §
167v ods. 2 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka : Mária Varínová, nar. 10.01.1951, trvale bytom 29. augusta 91/3, 972 51 Handlová, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Mária
Varínová, nar. 10.01.1951, trvale bytom 29. augusta 91/3, 972 51 Handlová uznesením Okresného súdu v
Trenčíne, č. k. 22OdK/278/2018-20 zo dňa 13.08.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 160/2018 dňa
20.08.2018, v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 20.11.2018
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Šípková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K štadiónu 1306/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
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/301/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisovej hodnoty majetku

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Tatiana Šípková, nar.: 05.10.1984, trvale bytom: K štadiónu 1306/11, 957
01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika (ďalej aj ako „úpadca“), týmto v zmysle § 77 ods. 6 ZKR v súlade
so z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a v súlade s predloženým Osvedčením o dedičstve, na základe ktorého úpadca nadobudol predmetný
majetok a v ktorom je stanovená hodnota nadobudnutého dedičstva, opravujem hodnotu súpisovej zložky majetku
pod por. č. 3 - stavba so súpis. č. 75 evidovaná na LV č. 231 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny
odbor, v okrese Bánovce nad Bebravou, v obci Dolné Naštice, v kat. území Dolné Naštice, v spoluvlastníckom
podiele 1/8, ktorá je umiestnená na par. č. 552/3.
Súpisová hodnota celej stavby: 10.927,65 Eur.
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1.365,95 Eur.

K090447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Antolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 7.apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/380/2018S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/380/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Miroslav ANTOLÍK – 38OdK/380/2018
V konkurze dlžníka Miroslav Antolík, nar. 11.08.1973, Námestie 7. apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom,
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 všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 21.11.2018
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Antolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 7.apríla 414/30, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/380/2018S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/380/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Miroslav ANTOLÍK – 38OdK/380/2018
V konkurze dlžníka Miroslav Antolík, nar. 11.08.1973, Námestie 7. apríla 414/30, 906 13 Brezová pod
Bradlom, 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, 21.11.2018
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca

K090449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Heráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska cesta 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/376/2018S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/376/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Ľubica HERÁKOVÁ – 38OdK/376/2018
V konkurze dlžníka Ľubica Heráková, nar. 14.07.1968, Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, 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 všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 21.11.2018
JUDr. Alojz Žitník
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Heráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska cesta 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/376/2018S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/376/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Ľubica HERÁKOVÁ – 38OdK/376/2018
V konkurze dlžníka Ľubica Heráková, nar. 14.07.1968, Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, 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, 21.11.2018
JUDr. Alojz Žitník

K090451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banák Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miezgovce 39, 957 01 Miezgovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/361/2018 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/361/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku dlžníka,
Miloš Banák ,nar. 21.11.1975, trvale bytom Miezgovce 39, 957 01 Miezgovce, Slovenská republika, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1) a § 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: Prvé
Predmet: súbor majetku - nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty , konkrétne súpisová zložka od
č. 1 po č. 6 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č.
210/2018 dňa 31.10.2018 .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1229 okres Topoľčany, obec: Radošina, katastrálne územie : Radošina
Spoluvlastícky podiel úpadcu: : 1/72
parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 1423/1, výmera 252 m2, druh: orná pôda
parc. č. 1423/3, výmera 4323 m2, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Celková suma: 29,5 €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 29,5 €
Dátum zapísania do súpisu: 25.10.2018

2. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1232 okres Topoľčany, obec: Radošina, katastrálne územie : Radošina
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/72
parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 2400/201, výmera 712 m2, druh: orná pôda
parc. č. 2400/202, výmera 47 m2, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Celková suma: 4,9 €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 4,9 €
Dátum zapísania do súpisu: 25.10.2018

3. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1230 okres Topoľčany, obec: Radošina, katastrálne územie : Radošina
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/72
parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 1398, výmera 417 m2, druh: orná pôda
parc. č. 1399, výmera 629 m2, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Celková suma: 6,8 €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 6,8 €
Dátum zapísania do súpisu: 25.10.2018

4. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1228 okres Topoľčany, obec: Radošina, katastrálne územie : Radošina
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/72
parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 1431/1, výmera 43 m2, druh: orná pôda
parc. č. 1432, výmera 3384 m2, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Celková suma: 22,15 €
Hodnota: 22,15 €

Mena: Euro

Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 25.10.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1227 okres Topoľčany, obec: Radošina, katastrálne územie : Radošina
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/36
parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 1739, výmera 672 m, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Celková suma: 8,7 €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 8,7 €
Dátum zapísania do súpisu: 25.10.2018

6. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1233 okres Topoľčany, obec: Radošina, katastrálne územie : Radošina
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/72
parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 790/37, výmera 5315 m, druh: orná pôda
parc. č. 1090/1, výmera 1651 m, druh: orná pôda
parc. č. 1196, výmera 3561 m, druh: orná pôda
parc. č. 1207, výmera 1086 m, druh: trvalý trávnatý porast
parc. č. 1208, výmera 1093 m, druh: trvalý trávnatý porast
parc. č. 1431/3, výmera 1712 m, druh: orná pôda
parc. č. 1520/1, výmera 1124 m, druh: orná pôda
parc. č. 1520/2, výmera 5141 m, druh: orná pôda
parc. č. 1607, výmera 3018 m, druh: orná pôda
parc. č. 1738, výmera 554 m, druh: orná pôda
parc. č. 1846, výmera 1669 m, druh: orná pôda
parc. č. 1847/1, výmera 977 m, druh: orná pôda
parc. č. 1847/2, výmera 1670 m, druh: orná pôda
parc. č. 2142, výmera 1273 m, druh: orná pôda
parc. č. 2284, výmera 1007 m, druh: orná pôda
parc. č. 2466, výmera 1399 m, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Celková suma: 196,74 €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 196,74 €
Dátum zapísania do súpisu: 25.10.2018

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, do sídla kancelárie správcu 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 nie staršiu ako tri mesiace 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.
Číslo bankového účtu vo Fio Banka: č. úč. : 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702.
VS: 40 361 2018
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: kosara@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Matúš Košara, správca

K090452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gabriela Bokorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 100/68, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/227/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/227/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania
JUDr. Karol Porubčin, so sídlo kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Ing.
Gabriela Bokorová rod. Sloviková, nar. 17.10.1967, trvale bytom Centrum II. 100/68, 018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúca pod obchodným menom Ing. Gabriela Bokorová, s miestom podnikania Centrum II. 100/68, 018 41
Dubnica nad Váhom, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 38OdK/227/2018 v súlade s § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „ZoKR) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty: „Predmet
speňažovania“)
Súpisová zložka
Druh:
Značka:
Typ:
Rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Farba:

Osobné vozidlo
Daewoo klas kalos 1.4 SOHC
5MT SN1/111
2003
primeraný veku, hrdzavá karoséria
Strieborná metalíza svetlá

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu sídla
správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové konanie 38OdK/227/2018 –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR). V lehote
podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
Vo verejnom ponukovom konaní 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
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky u správcu : 042/432
13 16.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie ponúknutej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet
správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK05 7500 0000 0040 2592 9084, VS: 382272018, Poznámka: 1.
ponukové konanie . 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.
Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do 5 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným
účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným účastníkom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie
s výhradami zo strany úspešného účastníka ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy
a teda zmarenie ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo podstate. Vypratanie predmetu speňaženia je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania, t. j. do dátumu otvárania
obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do 5 dní od dátumu otvárania
obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZoKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do 5 dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento
účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K090453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T&N group - Business company s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 645
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
T&N group – Business company s.r.o. „v konkurze“
so sídlom Piaristická 7414/44, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 645,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 23620/R

Správca:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Trenčiansky kraj Bratislavská 63/21,
911 05 Trenčín, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436
Spis.zn.:40K/3/2016
Dátum: 21.11.2018
Miesto konania: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (sídlo kancelárie správcu úpadcu pre Bratislavský kraj)
Čas konania: 10:00 hod.

Program:
1) Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania
2) Voľba predsedu veriteľského výboru
3) Aktuálne otázky týkajúce sa konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu
4) Záver

Prítomní:
Správca: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár správcu
Člen: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v zastúpení
Ing. Petra Soltys na základe poverenia
Člen: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
v zastúpení JUDr. Jela Zakarovská na základe poverenia
Člen: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874,
v zastúpení JUDr. Mária Veselá na základe poverenia

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania
Podľa ustanovenia § 38 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) členovia veriteľského výboru hlasujú na tomto zasadnutí
osobne.
Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú
prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2): Voľba predsedu veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané za účelom voľby predsedu veriteľského výboru úpadcu, pričom
vzhľadom na výšku prihlásených a zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov správca navrhol do
funkcie predsedu veriteľského výboru úpadcu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
O zvolení veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. za predsedu veriteľského výboru hlasovali jednotliví členovia
veriteľského výboru nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie:
Za:
-

Slovenská konsolidačná, a.s.

-

Všeobecná úverová banka, a.s.

-

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Proti:
-

Žiaden člen veriteľského výboru

Zdržal sa:
-

Žiaden člen veriteľského výboru

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor volí za svojho predsedu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok T&N group – Business
company s.r.o. „v konkurze“ vedenej pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40K/3/2016, člena
veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s.

K bodu 3): Aktuálne otázky týkajúce sa konkurzu vyhláseného na majetok Úpadcu
Na otázku prítomných veriteľov správca poskytol veriteľom informácie ohľadom aktuálneho stavu konkurzného
konania a pohľadávkach proti podstate. Správca oznámil veriteľskému výboru, že v najbližších dňoch bude
zasielať pravidelnú štvrťročnú správu o stave konkurzného konania.

K bodu 4): Záver:
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo o 10:20 hod. ukončené.

V Bratislave dňa 21.11.2018

Za predsedu veriteľského výboru Úpadcu:

______________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska ulica 518 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu Jozef Matejovič, nar. 10.01.1962, bytom Včelárska ulica 518/4, 971 01 Prievidza oznamuje,
že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

SNAPCORE, a.s. so sídlom Václavské Náměstí 846/1, Praha 1, ČR, IČO: 046 16 251

Prihlásená suma:

1.

23 196,79 €

V Trenčíne, 16.11.2018
JUDr. Martina Válková, správca

K090455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.2018
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/214/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/214/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Jozef Baláž, nar. 23.10.1977, trvale bytom 020 01 Púchov,
Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/214/2018, bola dňa 14.11.2018
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24785199, vo výške 127,48 €.
Prihláška veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec
Králové, IČO: 24785199 bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 21. 11. 2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Danica Birošová, správca

K090456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2195 / 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2018
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
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 majetok vo vlastníctve dlžníka.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Ladislav Herák, nar. 11.10.1966, bytom Trenčianska ulica 2195/38, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/41/2018 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Ladislav Herák, nar. 11.10.1966, bytom Trenčianska ulica
2195/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/41/2018
zrušuje.
V Trenčíne, 16.11.2018
JUDr. Martina Válková, správca

K090457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hunka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 169, 958 03 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/275/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/275/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Július Hunka, nar. 27.01.1965, trvale bytom 958 03 Malé
Kršteňany 169, Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/275/2018, bola dňa
15.11.2018 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Silverside,a.s.., so
sídlom Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO: 50052560, vo výške 397,61 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 21. 11. 2018
JUDr. Danica Birošová, správca

K090458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezoňák Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Aleja Slobody 1880 / 26, 971 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák, trvale bytom: Aleja Slobody 1880/26, 971 01 Dolný
Kubín, dátum narodenia: 17.10.1965, zverejnil dňa 09.11.2018 v OV č. 216/2018 návrh čiastkového rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty. Zástupcovi veriteľov bola určená 15 - dňová lehota na jeho schválenie.
Dňa 21.11.2018 bolo správcovi konkurznej podstaty doručené súhlasné stanovisko zástupcu veriteľov s
návrhom čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca konkurznej podstaty týmto žiada veriteľov o bezodkladné oznámenie čísla bankového účtu na e-mail:
polackova@tvoj-pravnik.sk, na ktorý bude poukázaná časť výťažku rozvrhu pripadajúca na pohľadávku
jednotlivého veriteľa.
Zásady ochrany osobných údajov vypracované v súlade s GDPR sú dostupné tu: http://tvoj-pravnik.sk/ochranaosobnych-udajov-spravca-polackova/.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K090459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol klimo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 200/8, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/357/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/357/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Pavol Klimo, nar. 29.7.1976, trvale bytom Kukučínova 200/8
, 972 71 Nováky , Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 22OdK/357/2018, bola
dňa 20.11.2018 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Prima banka
Slovensko,a.s.., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina , IČO: 31 575 591, vo výške 4809,03 €.
Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
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 Trenčíne , dňa 21. 11. 2018
JUDr. Danica Birošová, správca

K090460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ridilová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Sládkoviča 2097 / 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/62/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/62/2018
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Iveta Ridilová, nar. 06.04.1966, trvale bytom A. Sládkoviča
2097/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vedeného na OS Trenčín sp.zn. 22OdK/62/2018, správca v zmysle
§167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 14.08.2017 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
02.05.2018 ako aj podľa skutočností vyplývajúcich z poskytnutých súčinností správcovi, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Iveta Ridilová, nar. 06.04.1966, trvale bytom
A. Sládkoviča 2097/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K090461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sales
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováky 97271, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/302/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/302/2018
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
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/302/2018-19 zo dňa 27.08.2018, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 170/2018 dňa 04.09.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Sales,
nar. 19.05.1947, trvale bytom Nováky, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Peter Sales, nar. 19.05.1947, trvale bytom Nováky, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo zoznam majetku, zo
zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 24.04.2018, zoznamu veriteľov zo dňa 15.08.2018, telefonického
kontaktu alternujúceho osobné stretnutie s dlžníkom z 12.09.2018, zo súčinnosti s tretími osobami a vlastného
šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter
Sales, nar. 19.05.1947, trvale bytom Nováky, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 21.11.2018
JUDr. Róbert Fatura, správca

K090462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čikes Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 443 / 12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/68/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/68/2018
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Vladimír Čikes, nar. 19,02,1960, trvale bytom Š. Králika
443/12, 971 01 Prievidza II Píly vedeného na OS Trenčín sp.zn. 22OdK/68/2018, správca v zmysle §167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 26.09.2017 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
04.04.2018 ako aj podľa skutočností vyplývajúcich z poskytnutých súčinností správcovi, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vladimír Čikes, nar. 19,02,1960, trvale
bytom Š. Králika 443/12, 971 01 Prievidza II Píly, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K090463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oboňová Jana "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Krasku 849/10, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1974
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/206/2017 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/206/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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

141

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., ako správca dlžníka: Jana Oboňová „v konkurze“, nar. 05.02.1974, trvale bytom Ivana
Krasku, 972 51 Handlová oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola
dňa 19.11.2018 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa – TELERVIS PLUS a.s., Staré
Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769, s por. č. 1, s celkovou sumou 2.763,54 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K090464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukai Rudolf "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 210 / 26, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1985
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/338/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/338/2018
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: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Rudolf Bukai „v konkurze“, nar. 04.01.1985, trvale bytom Námestie SNP 210/26, 958 01 Partizánske
oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 19.11.2018 doručená do
kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa – Mgr. Martin Zachar, nar. 15.08.1985, R. Jašíka 163/27, 958
01 Partizánske, s por. č. 1, s celkovou sumou 1.128,50 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
LICITOR recovery, k.s.
Správca

K090465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žatko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1148 / 60, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/78/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/78/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty 22.11.2018
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Peter Žatko, nar. 17.12.1978, Inovecká 60,, 911 01 Trenčín
38OdK/78/2018
P.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku
Iná majetková hodnota
1.
Finančné riaditeľstvo SR - preplatok dane z príjmu
JUDr. Peter Plško, správca

Deň vydania: 26.11.2018

Súpis. hodnota €

Dátum a právny dôvod zapísania

193,13

03.09.2018, § 167h ods. 1

Poznámka

K090466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štecová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brvnište 610, 018 12 Brvnište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/139/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/139/2018
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.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Michaela Štecová, nar. 29.09.1988, trvale bytom 018 12
Brvnište 610, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 40OdK/139/2018, správca v zmysle §167v ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa zoznamu majetku zo dňa 26.09.2017 predloženého dlžníkom, podľa jeho ústneho vyjadrenia zo dňa
04.04.2018 ako aj podľa skutočností vyplývajúcich z poskytnutých súčinností správcovi, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle §167h ZKR.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Michaela Štecová, nar. 29.09.1988, trvale
bytom 018 12 Brvnište 610, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca

K090467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 1866/2, 02 001 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/316/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/316/2018-20
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov
Peugeot

Typ
307

Rok výroby
2002

Evidenčné číslo
PU 730BH

VIN číslo
VF33HNFUC82375111

Farba
modrá

Hodnota (EUR)
500,00 €
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Ing. Šabová - správca

K090468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 83, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1989
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/41/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/41/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14. 08. 2018, sp. zn. 29OdK/41/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Eva Balogová, nar. 11. 08. 1989, trvale bytom: 935 52 Šarovce 83, t. č. 935 52 Šarovce 290.
Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Mostná 13,
949 01 Nitra, značka správcu: S1220. Uznesenie bolo zverejnené dňa 21. 08. 2018 v Obchodnom vestníku
161/2018 pod č. zverejnenia K061267.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Eva Balogová, nar. 11. 08. 1989, trvale bytom: 935 52 Šarovce 83, t.
č. 935 52 Šarovce 290, sa končí, keďže správca zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ.
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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 21. 11. 2018
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K090469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kvasňovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prenosilová 1575/25, 925 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK//206/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Kvasňovský, narodený 25.02.1962., bytom
Prenosilova 1575/25, 92515 Mojmírovce, zastúpeného Centrom právnej pomoci so sídlom Bratislava, Námestie
slobody č. 12,, IČO 30 798 841, kancelária CCP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, č.k. 31
OdK/206/2017 vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
3.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č.114/2018 zo dňa 14.06.2018 pod K041892. Predmetom predaja je položka č. 6.

Podmienky verejného ponukového konania:

·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni

uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať,

·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „ konkurz

č. 31OdK/206/2017 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.114/2018 zo dňa 14.06.2018,
ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia
občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,

·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,

·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044
s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 31OdK/206/2017 ),

·

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných

dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný
záznam,

·

úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne

najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.
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Číslo súpisovej zložky :

6

Dátum zápisu:

31.03.2018

Typ majetku::

peňažná pohľadávka

Deň vydania: 26.11.2018

Popis:
Trestný rozkaz Okresného súdu v Žiar nad Hronom, sp. zn. 2T2/2016-71 zo dňa
17.03.2015 voči obvinenému Pavel Zbončák, nar. 08.06.1988, trvale bytom Čadca, Podzávoz 2499

Súpisová hodnota:

1 003,20-Eur

Ing. Mária Budniková, správca

K090470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kupcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodok 330, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA
stav opotrebovanosti
primeraný veku
rok výroby
2000
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
21.11.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. 167i ods.
dôvod zapísania majetku
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K090471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 182 / 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1977
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca úpadcu Marián
Polčík, nar.: 08.09.1977, bytom Záhradná 182/2, 949 01 Nitra, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia a.s. so sídlom Teplická
7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 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.
V Nitre dňa 20.11.2018
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K090472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kukla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/154/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/154/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Peter Kukla,
nar. 04.04.1975, bytom Nitra, Rýnska č. 11 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 20.11.2018
JUDr. Fadi Fardous, správca
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K090473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árendáš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Marcela Árendáša, nar.: 23.02.1972, bytom Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra, v zmysle § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa VÚB Leasing, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 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.
V Nitre dňa 20.11.2018
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K090474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagóči
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupa Királya 33/12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/28/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/28/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Jozef Bagóči, nar. 14.03.1948, bytom Komárno, Biskupa Királya č. 33/12
(ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 31OdK/28/2017 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 16.05.2017, z vyjadrenia dlžníka zo dňa 03.08.2017, ako aj
na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, hnuteľný majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Súpis majetku všeobecnej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 177/2017 dňa 18.09.2017.
Hnuteľný majetok dlžníka správca speňažoval v súlade s ust. § 167p ZoKR v troch kolách verejného ponukového
konania, ktoré boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku č. 79/2018 dňa 24.04.2018 – I. kolo verejného
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ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 99/2018 dňa 24.05.2018 – II. kolo verejného ponukového konania
a v Obchodnom vestníku č. 121/2018 dňa 25.06.2018 – III. Kolo verejného ponukového konania. Ani v jednom
kole verejného ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Nakoľko sa hnuteľnú vec, ktorá
tvorila súpis majetku všeobecnej podstaty nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania,
v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestala podliehať konkurzu a bola vylúčená zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty. Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku OV č. 147/2018 dňa 01.08.2018.
Nakoľko majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty prestal podliehať konkurzu, pričom ďalší majetok, ktorý
by podliehal konkurzu nebol postupom podľa ust. § 166i ZoKR zistený, na základe týchto skutočností správca
následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Bagóči, nar. 14.03.1948, bytom Komárno, Biskupa
Királya č. 33/12, vedený pod sp.zn.: 31OdK/28/2017, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 19.11.2018

JUDr. Roman Nagy, správca

K090475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Lörincz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto -, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/196/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/196/2018
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: 21.11.2018
Veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, Bratislava
Prihlásená suma spolu: 547,59 €

V Leviciach, dňa 21.11.2018
Mgr. Henrieta Slavkovská
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správca dlžníka

K090476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Hargašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 32/61, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/64/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/64/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Magdaléna Hargašová, nar.: 23.03.1982, bytom Družstevná 32/61, 951 35
Veľké Zálužie (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 32OdK/64/2018 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 19.12.2017, z vyjadrenia dlžníka zo dňa 22.02.2018,
ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, hnuteľný majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 72/2018 dňa 13.04.2018.
Hnuteľný majetok dlžníka správca speňažoval v súlade s ust. § 167p ZoKR v troch kolách verejného ponukového
konania, ktoré boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku č. 99/2018 dňa 24.05.2018 – I. kolo verejného
ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 121/2018 dňa 25.06.2018 – II. kolo verejného ponukového
konania a v Obchodnom vestníku č. 137/2018 dňa 18.07.2018 – III. Kolo verejného ponukového konania. Ani
v jednom kole verejného ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Nakoľko sa hnuteľný
majetok, ktorý tvorí súpis majetku všeobecnej podstaty nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného
ponukového konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestal podliehať konkurzu a bol vylúčený zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty. Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 163/2018 dňa 23.08.2018.
Nakoľko majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty prestal podliehať konkurzu, pričom ďalší majetok, ktorý
by podliehal konkurzu nebol postupom podľa ust. § 166i ZoKR zistený, na základe týchto skutočností správca
následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Magdaléna Hargašová, nar.: 23.03.1982, bytom Družstevná
32/61, 951 35 Veľké Zálužie, vedený pod sp.zn.: 32OdK/64/2018, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 20.11.2018

JUDr. Roman Nagy, správca

K090477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Csontos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 40/271, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 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: 28OdK/95/2018 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/95/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Csaba Csontos, nar. 02.11.1974, bytom Obchodná 271/40, 946 51 Nesvady, podnikajúci pod
obchodným menom Csaba Csontos, s miestom podniikania Agátová 8, 946 51 Nesvady, IČO: 40 176 088,
zastúpeného CPP - Kancelária Nitra, Štefánikova 88, 949 03 Nitra, oznamuje účastníkom konkurzného konania a
ich zástupcom, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra,
počas úradných hodín správcu, pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 915 342 848 alebo
elektronicky na e-mailovej adrese office@ak-dobis.sk.
JUDr. Marián Dobiš, správca

K090478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Csontos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 40/271, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/95/2018 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/95/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka Csaba Csontos, nar. 02.11.1974, bytom Obchodná 271/40, 946 51 Nesvady, podnikajúci pod obchodným
menom Csaba Csontos, s miestom podniikania Agátová 8, 946 51 Nesvady, IČO: 40 176 088, zastúpeného CPP
- Kancelária Nitra, Štefánikova 88, 949 03 Nitra (ďalej ako "dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 28OdK/95/2018 - 32 zo dňa 14.11.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 223/2018, dňa 20.11.2018, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Marián
Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1, 949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí
majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( §167a ods. 3 ZKR). 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 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).
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).
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).
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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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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).
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).
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).
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).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval 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 ZKR).
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
According to the Article 54 of the Direction of European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th
May 2015, as the trustee of debtor Csaba Csontos, born on 02.11.1974, resided: Obchodná 271/40, 946 51
Nesvady, doing business with a business name: Csaba Csontos, seated: Agátová 8, 946 51 Nesvady, ID Nr. 40
176 088, represented in the proceeding by Centrum právnej pomoci - Office in Nitra, with its seat: Štefanikova 88,
Nitra (hereinafter as "debtor") is my responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision
No. 28OdK/95/2018 - 32 dated 14.11.2018, which was published in the Commercial bulletin No. 223/2018 from
20.11.2018, where the court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed JUDr. Marián
Dobiš, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the foreign creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan25c) is entitled to sign 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.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
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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. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. 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 elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature. 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. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned. The filing of the claim filed in
the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Marián Dobiš, správca/trustee

K090479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 31, 956 38 Norovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/160/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/160/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Pohľadávka z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 136,69 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 21.11.2018

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K090480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ševčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 326, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/121/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/121/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Marcel Ševčík, nar. 11.07.1979, bytom 951 03 Čeľadice 326 (ďalej ako
„dlžník“), sp.zn.: 31OdK/121/2017 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 11.09.2017, z vyjadrenia dlžníka zo dňa 22.12.2017, ako aj na základe
výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, majetok dlžníka podliehajúci konkurzu,
ktorý bol zapísaný do Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.
(zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 2/2018 dňa 03.01.2018) a Súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 2/2018 dňa 03.01.2018).
Nehnuteľný majetok dlžníka tvoriaci oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.
podľa ust. § 167k ods. 3 ZoKR prestal podliehať konkurz, nakoľko zabezpečený veriteľ správcovi oznámil, že
pristupuje k výkonu záložného práva, v dôsledku ktorej skutočnosti bol nehnuteľný majetok dlžníka vylúčený zo
Súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. (zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 12/2018 dňa 17.01.2018).
Majetok dlžníka zapísaný do Súpisu majetku všeobecnej podstaty správca speňažoval v súlade s ust. § 167q ods.
3 ZoKR v spojení s ust. § 167p ZoKR v troch kolách verejného ponukového konania, ktoré boli zverejnené
postupne v Obchodnom vestníku č. 110/2018 dňa 08.06.2018 – I. kolo verejného ponukového konania,
v Obchodnom vestníku č. 132/2018 dňa 11.07.2018 – II. kolo verejného ponukového konania a v Obchodnom
vestníku č. 153/2018 dňa 09.08.2018 – III. Kolo verejného ponukového konania. Ani v jednom kole verejného
ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Nakoľko sa majetok, ktorý tvorí súpis majetku
všeobecnej podstaty nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania, v zmysle ust. § 167p
ods. 2 ZoKR prestal podliehať konkurzu a bol vylúčený zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Vylúčenie
súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 207/2018
dňa 25.10.2018.
Nakoľko majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty prestal podliehať konkurzu, pričom ďalší majetok, ktorý
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by podliehal konkurzu nebol postupom podľa ust. § 166i ZoKR zistený, na základe týchto skutočností správca
následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marcel Ševčík, nar. 11.07.1979, bytom 951 03 Čeľadice 326,
vedený pod sp.zn.: 31OdK/1212017, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 20.11.2018

JUDr. Roman Nagy, správca

K090481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 31, 956 38 Norovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/160/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/160/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Erik Ilavský, nar. 7.3.1981, bytom 956 38 Norovce č. 31, t. č.
Krížna 38, 811 07 Bratislava, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Erik Ilavský, s miestom podnikania
956 39 Norovce č. 31, IČO: 46 608 699, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.11.2017, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len " ZKR") zámer zostaviť rozvrh.

Levice, dňa 21.11.2018

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K090482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Štefanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2016
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Iné zverejnenie

Schválený konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Štefanovič, nar.: 21.09.1983, bytom Železničná
2329/6D, 941 10 Tvrdošovce, č.k.: 32K/54/2016, týmto v zmysle ustanovenia § 98 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR) zverejňujem Schválený konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle uznesenia Okresného súdu sp.zn.: 32K/54/2016-235 zo dňa
13.11.2018.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej
podstaty predstavuje čiastku 3384,21 EUR (suma po odpočítaní nákladov konkurzného konania, súdneho
poplatku za ukončenie konkurzného konania a odmeny správcu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Celková uznaná suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 11 712,33 EUR.
Por. číslo Veriteľ
1.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
2.
Slovenská konsolidačná, a.s. (predtým SR-Daňový úrad Nitra)
SR – Daňový úrad Nitra
3.
Sociálna poisťovňa
4.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
5.
Erika Štefanovičová
6.
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Správcom zistená suma
5950€
206,46€
115€
3549,18€
241,66€
750€
900,03€

Suma na uspokojenie
1719,39€
59,65€
33,23€
1025,41€
69,82€
216,68€
260,03€

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 zverejnení schváleného konečného
rozvrhu výťažku a márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu známe čísla účtov veriteľov
s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom, prípadne poštovou poukážkou.
v Nitre dňa 19.11.2018

JUDr. Ladislav Barát
správca

K090483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piotr Banachowicz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudmily Podjavorinskej 2481/21, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/120/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/120/2018
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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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty Dlžníka Piotr Banachowicz, nar. 09. 11. 1979, bytom Ľudmily
Podjavorinskej 2481/21, 022 01 Čadca V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom
konania 2OdK/120/2018 s poukazom na ustanovenie § 167n) ods. 1 a násl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 209/2018 zo dňa 29. 10. 2018 (číslo
zverejnenia K082376), pričom sa jedná o nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka v súpisovej hodnote
200,00€, za nesledujúcich podmienok:
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody
43, 022 01 Čadca, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie 2OdK/120/2018 – Banachowicz – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia
tohto oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške je možné zložiť na účet správcu SK36
1100 0000 0029 2186 0434, variabilný symbol 21202018.
Náležitosti ponuky:
1. Presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO-meno,
priezvisko, bydlisko, kópiu OP, kópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z OR
nie starší ako 30 dní.)
2. Označenie predmetu kúpy zhodné s označením, tak ako bol predmet kúpy zverejnený v OV
3. Výšku navrhnutej kúpnej ceny
4. Doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správy konkurznej
podstaty v Tatra Banke, a.s. č. účtu:2921860434/1100, Variabilný symbol: IČO alebo rodné číslo
záujemcu. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk
5. Číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená záloha v prípade neúspechu vo verejnom výberom konaní
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo e-mailom na
simulaki@centrum.sk.
V Čadci dňa 21.11.2018
Imrich Šimulák - správca

K090484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca úpadcu I electro s.r.o. so
sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206d zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do
31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR
bola zapísaná pohľadávka veriteľa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46
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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Bratislava, IČO: 35 850 370, zast. Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 858 731 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
3327
235,89

K090485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERZASTAV SK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., so sídlom Závodská
cesta 3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36775703 týmto zverejňuje oznam, že do súpisu majetku všeobecnej
konkurznej podstaty bola zapísaná peňažná pohľadávka vymožená od dlžníka OHL ŽS,a.s. Organizačná zložka,
Furmanská 6, 841 03 Bratislava, z titulu splatného zádržného a faktúr vystavených zo strany Ferzastav SK, s.r.o.
v postavení zhotoviteľa za dodávky a práce vykonané pre objednávateľa OHL ŽS, a.s. v zmysle Zmluvy o dielo, v
celkovej výške 104 878,71€
JUDr.Eva Plichtová, PhD., správca

K090486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Löwyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1005/27, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2018 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.
Správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Janka Löwyová, nar. 07.04.1959, bytom Republiky 1005/27, 010 01
Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Janka Löwyová JL, s miestom podnikania V. Šrobára 3/38, 034 01
Ružomberok, IČO:37575571 týmto, v súlade s ustanovením § 167n ods.1 v spojení s ustanovením § 167p 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) vyhlasuje prvé ponukové konanie na speňaženie majetku dlžníka.
Predmet ponukového konania:

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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Nehnuteľný majetok dlžníka, zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku
219/2018 s dňom vydania 14.11.2018, pod K087229 a to:
súpisová zložka majetku č.1:
·

nehnuteľnosť- stavba, prestavba hospodárskej budovy na rodinný dom, bez súpisného čísla, zapísaná na
LV č.5378, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské Revúce, okres Ružomberok, ležiaca na
parcele KNC č.126/3, ku ktorej právny vzťah je evidovaný na LV č.266, spoluvlastnícky podiel: 2/9,

Nehnuteľný majetok dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku
219/2018 s dňom vydania 14.11.2018, pod K087231 a to:
súpisová zložka majetku č.1:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.266, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo: 124/3
o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel: 4/18,

súpisová zložka majetku č.2:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.266, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo:125/1
o výmere 58 m2, druh pozemku: záhrady, spoluvlastnícky podiel: 4/18,

súpisová zložka majetku č.3:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.266, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo: 126/2
o výmere 81m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, spoluvlastnícky podiel: 4/18,

súpisová zložka majetku č.4:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.266, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo: 126/3
o výmere 52m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel: 4/18,

súpisová zložka majetku č.5:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.266, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo: 127/1
o výmere 133m2, druh pozemku: záhrady, spoluvlastnícky podiel: 4/18,

súpisová zložka majetku č.6:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.4647, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo:
4211 o výmere 99m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/9,

súpisová zložka majetku č.7:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.4645, obec Liptovské Revúce, katastrálne územie Liptovské
Revúce, okres Ružomberok, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo:
4136 o výmere 44m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/45.

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní spolu so špecifikáciou parcely, resp.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stavby, musí byť správcovi doručená poštou v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.:
2OdK/205/2018- PONUKOVÉ KONANIE“, na adresu kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
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 jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené
ponuky správca neprihliadne.
Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
-presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra), ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového
konania, doklad preukazujúci zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.
Účet správcu je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342,VS
022052018, súčasne so zaslaní ponuky do prvého ponukového konania, najneskôr však do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk.
Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie
rozhodne žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou, s ktorým správca do 7 dní od vyhodnotenia ponukového konania uzatvorí kúpnu zmluvu o prevode
vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania
predložené ponuky s neúmerne nízkou cenou.
Náklady, správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania je povinný
znášať víťaz ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca v lehote 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy
s víťazom ponukového konania vráti nimi zložené zálohy kúpnej ceny.
V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu so správcom, znáša zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR, že ak sa nepodarí speňažiť
majetok ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok 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. Vladimír Herich, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orich Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Necpaly 2, 038 12 Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/196/2018 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/196/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O SKONČENÍ KONKURZU
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Andrej Orich, nar. 17.06.1979, bytom Necpaly 2, 038 12
Necpaly, do 24.05.2018 podnikajúci pod obchodným menom: Andrej Orich – Q & P STAV qualits and
pignus, s miestom podnikania: Necpaly 2, 038 12, IČO: 41 900 472 sp. zn. 1OdK/196/2018, správca
konkurznej podstaty Ing. Rastislav Palutka LL.M., Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1832 týmto
oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu, pričom pri jeho
zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženým dlžníkom, z vyjadrení dlžníka a iných osôb. Správca
vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca
zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca
nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu
súpisu majetku.
Poučenie:
V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Ing. Rastislav Palutka LL.M., správca

K090488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Maurský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 2304 / 23, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1986
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 10.08.2018, č. 1OdK/178/2018 v právnej veci navrhovateľa - 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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Alexander Maurský, nar. 16.02.1986, bytom Školská 2304/23, 022 01 Čadca - U Hluška, do 23.02.2018
podnikajúci pod obchodným menom Alexander Maurský, s miestom podnikania: U Hluška Školská
2304/23, 022 01 Čadca, IČO: 50 061 194 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do
funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Májová
1582/22, 022 01 Čadca (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
159/2018 zo dňa 17.08.2018.

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v 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.

Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
10.05.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 10.05.2018,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka zo dňa 20.09.2018 a vlastného šetrenia Správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Alexander
Maurský, nar. 16.02.1986, bytom Školská 2304/23, 022 01 Čadca - U Hluška, do 23.02.2018 podnikajúci pod
obchodným menom Alexander Maurský, s miestom podnikania: U Hluška Školská 2304/23, 022 01 Čadca, IČO:
50 061 194, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alexander Maurský, nar. 16.02.1986, bytom
Školská 2304/23, 022 01 Čadca - U Hluška, do 23.02.2018 podnikajúci pod obchodným menom Alexander
Maurský, s miestom podnikania: U Hluška Školská 2304/23, 022 01 Čadca, IČO: 50 061 194, zrušuje.

V Čadci, dňa 21.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malatínová Zděnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

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. Marian Ďurana, PhD. – správca, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu
Zděnka Malatínová, bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina pod sp. zn. 6K/1/2017 (ďalej aj ako len „Úpadca") v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 –16.00 hod. Termín nahliadnutia
je potrebné si vopred dohodnúť.
V zmysle § 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.

K090490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brtko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 209/9, 029 11 Námestovo
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 S 1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Brtko, nar.: 29.04.1961, bytom: Štefánikova
209/9, 029 01 Námestovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/6/2016, (ďalej
len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zložky
majetku, a to:

A. Peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

7
Peňažná pohľadávka
900,00
900,00

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
Dlžník (meno, priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar/IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
21.11.2018 majetok patriaci Úpadcovi
STOM s.r.o., Vyšný koniec 255, 029 42
Bobrov
900,00
Zrážky zo mzdy za mesiace január 2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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až september 2018

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Jana Živická - správca

K090491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malatínová Zděnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, správca úpadcu
Zděnka Malatínová, bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina pod sp. zn. 6K/1/2017 zverejňuje v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu ktoré znie nasledovne:
- mzda a dôchodov v rozsahu v akom podlieha konkurznému konaniu vo výške 4.476,41 €

K090492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučes Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lerchenfelder strasse 70/72, 010 80 Wien
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2016 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš Kučes, nar. 20.11.1991, trvale bytom
Lerchenfelder strasse 70/72, 1080 Viedeň, Rakúsko (posledný pobyt v SR - ul. SNP 446, 013 25 Stráňavy) v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline sp. zn. 4K/4/2016 v súlade so záväzným pokynom
príslušného veriteľského orgánu vyhlasuje verejné ponukové konanie na odpredaj majetku zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 169/2016 zo dňa 02.09.2016, a to:
PEUGEOT 306 SYMBIO, r.v. 1998, VIN: VF37BNFZE32013723, modrá metalíza za nasledovných podmienok:
Podmienky speňažovania:
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Miroslav Hlad, správca, Vajanského 588, 024 01
Kysucké Nové Mesto, v zalepených obálkach s označením: "PONUKA-Kučes-NEOTVÁRAŤ", v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 20 ( dvadsať ) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku
SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a uplynie posledný deň lehoty o 15:30
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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hod. 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. Podobne odmietne aj neúplné
ponuky.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo),
2. návrh kúpnej ceny (výšku ponúknutej odplaty), ktorá bude splatná pri podpise kúpnej zmluvy,
3. podpis záujemcu.
Prílohou ponuky bude kópia dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo iného relevantného dokladu
preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby a pri právnickej osobe originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného zákonného registra preukazujúceho existenciu spôsobilosti na práva a
povinnosti právnickej osoby a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu vo výške minimálne 30% z kúpnej ceny, a to
na účet SK52 1100 0000 0080 1205 2322

Ponuky, ktoré nebudú mať určené náležitosti je správca oprávnený vyradiť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v kancelárii správcu, najneskôr však v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Za
víťaznú ponuku správca určí tú, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu výšku ponúknutej odplaty.
Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorú predloží veriteľskému orgánu. So
záujemcom, ktorý predloží najlepšiu ponuku správca uzatvorí príslušnú kúpnu zmluvu. V prípade, ak víťazný
záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu v poradí, ktorý predložil najvyššiu ponuku.
V prípade neúspechu ponukového konania požiada správca príslušný veriteľský orgán o uloženie ďalšieho
pokynu. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie informácie poskytne správca každému záujemcovi v prípade, že o to požiada správcu telefonicky alebo emailom na adrese judr.miroslavhlad@gmail.com.

K090493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 5300 / 24, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1986
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/207/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/207/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu dlžníka Eduard Zubaj, nar. 26.08.1986, trvale
bytom Liptovská 5300/24, 034 01 Ružomberok, do 29.06.2009 podnikajúci pod obchodným menom Eduard
Zubaj, s miestom podnikania Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 05 Ružomberok, IČO: 43 236 448, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/207/2018, 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

Prihlásená suma Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka,
IČO: 35 937 874,
v zast. JUDr. Katarína Belešová, MPH, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina

27,85 EUR

3/1

63,84 EUR

3/2

Deň vydania: 26.11.2018

V Čadci, dňa 20.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuľáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1316/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/142/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/142/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Oľga Mikuľáková, nar. 27.04.1961, bytom: 031
01 Liptovský Mikuláš, týmto 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 ( ďalej len „ZoKR“)
oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok §28 ods. 2) ZoKR bola v
konkurznom konaní 8OdK/142/2018 doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Stašáková
Ľubomíra, bytom Morušová 522/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, v počte 1 ks v celkovej výške prihlásenej sumy 2
199,84€, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 6/1.

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K090495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 127, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/266/2018 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/266/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Vároš, nar. 17.07.1975, bytom Nesluša
127, 023 41 Nesluša, týmto v zmysle § 85 ods.2) ZoKR oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, a to počas pracovných dní, v
úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 0911
732 745, prípadne emailom na adrese: plichtova.pravo@gmail.com
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JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K090496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 127, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/266/2018 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/266/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na
majetok úpadcu Ján Vároš, nar. 17.07.1975, bytom: Nesluša 127, 023 41, Nesluša bol Uznesením Okresného
súdu Žilina sp. zn. 2OdK/266/2018 zo dňa 31.10.2018 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Eva Plichtová,PhD., so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Toto Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 214/2018 dňa 07.11.2018, a právoplatnosť
nadobudlo dňa 08.11. 2018. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000, as the trustee of bankrupt: Ján Vároš, b.17.07.1975, permanently residing: Nesluša 127, 023 41
Nesluša ,(onwards only „bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court
in Žilina No.2OdK/266/2018 dated 31th október 2018.
This resolution of the District Court Žilina was published in the Commercial bulletin No.214/2018 from
07thnovember 2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Eva Plichtová,
PhD., With headquarters Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Žilina became valid on 08thnovember 2018. This day was declared
bankruptcy.
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 oddlžením 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.
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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 na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až6, 8 až10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
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 bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle §29 ZKR 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 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).
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
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
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
(§1671 ods. 1 ZKR).
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A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the 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,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 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
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property 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 secured (§ 1671 sec. 2 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 each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the 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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
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).
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 bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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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.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K090497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sučany 03852, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1064
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1 OdK/150/2018 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1 OdK/150/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Dušan
Baláž, nar. 02.11.1964, bytom 038 52 Sučany, adresa na doručovanie Kollárova 634, 014 01 Bytča, do
05.01.2001 podnikajúceho pod obchodným menom Dušan Baláž, s miestom podnikania Stará Hradská 17, 038
52 Sučany, IČO: 34 702 903,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 31.08.2018, 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 21.11.2018
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K090498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 1069/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7 OdK/109/2018 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7 OdK/109/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Tibor
Baláž, nar. 20.07.1976, bytom Hlboké 1069/11, 031 01 Liptovský Mikuláš,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 14.06.2018, 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 21.11.2018

K090499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kmeť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 142, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1981
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/455/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/455/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Nám. Štefana Moyzesa
5, Banská Bystrica 97401, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Kmeť
Jaroslav, nar. 12.04.1981, trvale bytom Bzenica 142, Brenica 96601, obchodné meno: Jaroslav Kmeť ml., miesto
podnikania: Bzenica 142, Brenica 96601, IČO: 37394258, v zmysle ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s
§167p ZKR oznamuje vyhlásenie prvého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2018
zo dňa 08.11.2018.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok/ súbor nehnuteľného majetku:
Súpisová
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Súpisová
Register
hodnota [EUR]
100% -ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Pilodit
Obchodný register Okresný súd
s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava - 5 000,-EUR
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
mestská časť Rača 83106, IČO:51040158
číslo: 121738/B
Názov

Súpisová hodnota vyššie uvedeného majetku: 5.000,-Eur
Podmienky I. ponukového kola:
1. 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 - 5OdK/455/2018“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3 Záujemca 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: 5OdK/455/2018 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.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a.

v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
(i) v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode obhodného podielu so správcom. Zložená
záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
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nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,

záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty 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.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Obchodný podiel je väčšinovým obchodným podielom, na prevod a nadobudnutie sa vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka.
12. Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek poplatkov
hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Illéš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 815/1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/129/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/129/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Pavel Illéš, 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,
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K090501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 302 / 21, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1030/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1030/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Dezider Tóth, nar.: 07. 12. 1975, bytom Slobody 302/21, 987 01 Poltár, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23 Očová v
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pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0905 172 052
e-mail: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca úpadcu Dezider Tóth

K090502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 302 / 21, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1030/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1030/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Dezider Tóth, nar. 07. 12. 1975, bytom Slobody 302/21, 987 01 Poltár v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
primeraného použitia § 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. 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 350,- EUR na účet č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 59; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Dezider Tóth

K090503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 302 / 21, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1030/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1030/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Dezider Tóth, nar.:
07.12.1975, trvale bytom Slobody 302/21, 987 01 Poltár (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2018, sp. zn. 4OdK/1030/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2018. Nasledujúcim
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dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Dezider Tóth, born on 07 December 1975, seated Slobody 302/21, 987 01 Poltár (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4OdK/1030/2018 dated on 26 October 2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 06 November 2018. The
bankruptcy procedure was declared as on following date. 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 in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
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 (§ 167l ods. 3 ZKR). 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). 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).
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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. 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). 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 (§ 29sec. 4 BRA). 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. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
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). 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). 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). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). 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). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property 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 secured by him (Section 167l (2) BRA). 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). 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). 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). 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).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. 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; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
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. 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 on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 20.11.2018
In Očová, 20 November 2018
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
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Ing. Mgr. Denida Dukátová, trustee

K090504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 29 / 38, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1070/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1070/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ľudovít Cibuľa, nar.:
08.07.1989, trvale bytom Družstevná 29/38, 980 02 Jesenské, (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08.11.2018, sp. zn. 4OdK/1070/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.11.2018. Nasledujúcim
dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Ľudovít Cibuľa, born on 08 July 1989, seated Družstevná 29/38, 980 02 Jesenské
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 4OdK/1070/2018 dated on 08 November 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 14 November 2018.
The bankruptcy procedure was declared as on following date. 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 in one copy in writting form to
the bankruptcy trustee to the address: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
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 (§ 167l ods. 3 ZKR). 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). 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).
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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. 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)
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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 (§ 29sec. 4 BRA). 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. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
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). 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). 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). 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). 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). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property 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 secured by him (Section 167l (2) BRA). 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). 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). 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). 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).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. 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; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
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A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
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. 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 on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 21.11.2018
In Očová, 21 November 2018
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Ing. Mgr. Denida Dukátová, trustee

K090505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 29 / 38, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1070/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1070/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Ľudovít Cibuľa, nar.: 08. 07. 1989, bytom Družstevná 29/38, 980 02 Jesenské, oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12, 962 23 Očová v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0905 172 052
e-mail: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca úpadcu Ľudovít Cibuľa
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K090506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 29 / 38, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1070/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1070/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Ľudovít Cibuľa, nar. 08. 07. 1989, bytom Družstevná 29/38, 980 02 Jesenské v zmysle § 167l ods. 5
ZKR za primeraného použitia § 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. 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 350,- EUR na účet č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený
v Prima banka Slovensko, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 59; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Ľudovít Cibuľa

K090507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 23, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/98/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/98/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Dlžník: Ľudmila Balážová, nar. 12.09.1947, trvale bytom Lehôtka 23, 985 11 Halič, korešpondenčná adresa: Kolonáda 1, 984 01
Lučenec, IČO: 37756800
spis. zn. správcu: 2OdK/98/2018 S1201
spis. zn. súdu: 2OdK/98/2018
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1201
cenné papiere

Číslo

Druh CP

Forma
CP

Počet
kusov
CP

mena

Menovitá
hodnota CP

ISIN

Emitent

1

Družstevný
podielnícky list

Na
meno

21 ks

euro

33,193919

SK8110001531

0000196282, Poľnohospodárske
družstvo Tomášovce, 985 56
Tomášovce, SK

Verejný registe,
kde je CP
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JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K090508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švingál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/322/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Švingál, nar. 22. 08. 1974, trvale bytom Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Švingál, s miestom podnikania Kukučínova 435/14, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 493 327, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet: hnuteľná vec, osobné motorové vozidlo značky VW GOLF, VIN:WVWZZZ1JZYW241286, farba zelená,
rok výroby 1999, evid. č. PT095AO, zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1,
súpisová hodnota 300,00 €, súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 177/2018
dňa 13.09.2018.
právny dôvod: majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR, hodnota
300,00 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v 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. 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.
Číslo účtu: IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, Variabilný symbol: 6118303867
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0908 941 647.
V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada 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.
V Lučenci, dňa 21.11.2018
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Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K090509
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie č. 1
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,
- 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,
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- 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,
xiv. LV č. 743, a to:
- parcela reg. E č. 215, o výmere 4693 m2, trvalé trávne porasty,
xv. LV č. 1361, a to:
- parcela reg. E č. 2680/1, o výmere 1089 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
xiv. 360/130320
xv. 1/2
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

K090510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švingál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
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Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/322/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Švingál, nar. 22. 08. 1974, trvale bytom Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Švingál, s miestom podnikania Kukučínova 435/14, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 493 327, č. k. 5OdK/322/2018, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet: nehnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty pod položkou č. 2 - 33, súpis
oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 177/2018 dňa 13.09.2018, pod K068356.
Nehnuteľnosti:
právny dôvod: nehnuteľný majetok v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR uvedený úpadcom v zozname majetku,
v nadväznosti na § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR, hodnota 9.215,75 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v 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. 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.
Číslo účtu: IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, Variabilný symbol: 6118303867
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0908 941 647.
V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada 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.
V Lučenci, dňa 21.11.2018
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K090511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6873/8, 984 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/660/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/660/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní č.k. 4OdK/660/2018 vyhlásenom na
majetok dlžníka: Milan Lapin, nar. 22.01.1974, trvale bytom Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica;
obchodné meno: Milan Lapin, s miestom podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
37 595 881 v súlade so záväznými pokynmi zabezpečeného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1,
814 99 Bratislava a zástupcu veriteľov ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava vyhlasuje v
zmysle § 167p a § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov:
II. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku - osobného motorového vozidla BMW X5.
Majetok dlžníka bol zapísaný do oddelenej podstaty č. 3, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
187/2018 zo dňa 27.09.2018. Celková súpisová hodnota ponúkaného majetku je 35 000,00 Eur.
P.č. Druh
1
Osobné motorové vozidlo

Typ, VIN
BMW X5, VIN : WBAKS410000C34017

EČ
Rok výroby Umiestnenie
BB 167EV 2014
Banská Bystrica
CELKOM :

Súpisová hodnota
35 000,00 €
35 000,00 €

Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Záväzné ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej
podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „KONKURZ
LAPIN - ponukové konanie/ BMW " do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu, telefonický
kontakt. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa
bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54
184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 dní odo dňa ukončenia
lehoty na podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške
85% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise oddelenej podstaty č. 3, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 7 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu.
Až po úplnej úhrade kúpnej ceny správca umožní prevziať speňažený majetok. Vlastníctvo k predmetu
speňaženia prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny a správca nie je povinný speňažovaný
majetok pred jeho zaplatením vydať.
8. Kupujúci nadobudne speňažovaný majetok v stave v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia kúpnej
zmluvy.
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9. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej v bode 7 a ani po výzve
správcu ani v náhradnej lehote do 3 dní tento nedostatok neodstráni alebo po uzavretí kúpnej zmluvy nezaplatí v
plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil podmienky
ponukového konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v
lehote splatnosti sa uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a
neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 21.11.2018

K090512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chrastina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1980
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/411/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/411/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Chrastina Ján, nar.: 22.12.1980, trvale
bytom: mesto Brezno, Brezno 977 01, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Ján Chrastina,
miesto podnikania: 9. Mája 2146/47, Brezno 97703, IČO: 43627099, korešpondenčná adresa: Františka
Švantnera 4, Banská Bystrica 97401, spisová značka 5OdK/411/2018 S1893 (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).

K090513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubiš Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 525 / 7, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/86/2018 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/86/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka:
Radoslav Kubiš, nar. 20. 03. 1966, trvale bytom Nová 525/7, 987 01 Poltár, adresa na doručovanie Vlčie
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Hrdlo 961/54, 821 07 Bratislava, obchodné meno Radoslav Kubiš, s miestom podnikania Nová 525/7, 987
01 Poltár, IČO: 40 592 677 týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurz sa ruší po
splnení rozvrhu výťažku.

Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K090514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 8, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/879/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/879/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle 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.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Miroslav Berky, dátum narodenia 30.04.1969, trvale bytom Šobov 8, 969
01 Banská Štiavnica, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka, bola dňa 20.11.2018 zapísaná pohľadávka veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom na ulici Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 598,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 23636/B, ktorej
prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 2., v celkovej sume 767,13 EUR (istina: 167,00 EUR, úroky: 20,75 EUR,
úroky z omeškania: 399,38 EUR, náklady z uplatnenia: 180,00 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K090515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kicko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Hronom _, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/316/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/316/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Michal Kicko, nar.: 12.06.1980, bytom: obec Hliník nad Hronom,
966 01 Hliník nad Hronom, korešpondenčná adresa SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom, 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. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

K090516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Glowiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2328/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 10/2016 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 10/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Glowiak nar. 25.08.1974, trvale bytom
Moskovská 2328/1, 974 01 Banská Bystrica, č. k. 4K 10/2016 v zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Celková suma čistého výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 352,38 €. Veriteľskému výboru, ktorému
bol návrh konečného výťažku doručený, určujem na schválenie tohto návrhu lehotu 15 dní od zverejnenia oznamu
v Obchodnom vestníku .
Do návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia nahliadať v úradných
hodinách v kancelárii správcu.
V Lučenci, dňa 21.11.2018
Ing. Ladislav Kokavec
Správca konkurznej podstaty

K090517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botošová Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapovská Križovatka 4355/3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/352/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/352/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty :

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
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Súpisová
číslo súpis.
hodnota majetku
položky
Popis
Hodnota vyjadrená vyjadrená
v
majetku
v mene euro
mene euro
1
Motorové vozidlo tov. zn. ŠKODA FELICIA COMBI EFF 653/-/-, VIN 200,00
200,00
BEFF653T0188186, druh vozidla: osobné vozidlo, druh karosérie AC kombi, farba
biela, kategória M1, v premávke
Deň zápisu: 21.11.2018
Poznámka:
Deň zaradenia: 21.11.2018
Dôvod zápisu: hnuteľná vec /majetok dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

K090518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Glowiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2328/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 10/2016 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 10/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Glowiak nar. 25.08.1974, trvale bytom
Moskovská 2328/1, 974 01 Banská Bystrica, č. k. 4K 10/2016 v zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty.
Celková suma čistého výťažku z oddelenej podstaty predstavuje sumu 649,92 €. Zabezpečenému veriteľovi,
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 bol návrh konečného výťažku
doručený, určujem na schválenie tohto návrhu lehotu 15 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku .
Do návrhu konečného výťažku z oddelenej podstaty môže zabezpečený veriteľ nahliadať v úradných hodinách
v kancelárii správcu.
V Lučenci, dňa 21.11.2018
Ing. Ladislav Kokavec
Správca konkurznej podstaty

K090519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 316 / 1, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1024/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1024/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch
počasstránkových hodín od 8:00 do 16:00 hod.Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese správcu, emailom: abalazikova@yahoo.com alebo telefonicky na tel. č.048/414 71 46, mobil:
0905 770 457.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K090520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 316 / 1, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1024/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1024/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo
účtu na zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. , číslo účtu 142 553 9006/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0014 2553 9006.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
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.
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.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
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
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súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K090521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 316 / 1, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1024/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1024/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca („ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka Peter Bartoš, nar.: 25.11.1976, trvale bytom: Stromová 1, 977 01 Brezno
(„ďalej len dlžník“) bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/1024/2018 zo dňa 05.11.2018,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 217/2018 zo dňa 12.11.2018 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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 č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
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 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) 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)
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)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, 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)
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
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)
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)
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)
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)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval 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 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Peter Bartoš, born: 25.11.1976, residence: Stromová 1, 977 01 Brezno
(hereinafter referred to as the “debtor”). I hereby declare that the debtor's assets were by order of the
District Court of Banská Bystrica, č. 2OdK/1024/2018 dated 05.11.2018, published in Commercial Bulletin
no. 217/2018 dated 12.11.2018 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica.
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 No.
2015/848 dated 20th May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign 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.
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.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature.
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.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
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accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K090522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lázok Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 107, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/304/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/304/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Súpisová
Hodnota
hodnota
vyjadrená v mene majetku
euro
vyjadrená
mene euro
2
Motorové vozidlo tov. zn. ŠKODA FAVORIT -/-/, VIN TMBAEA200N0558241, druh 200,00
200,00
vozidla: osobné vozidlo, druh karosérie AA hatchback 5dv., farba červená , kategória M1,
v premávke, EČV RS 839BR
Deň zápisu: 21.11.2018
Poznámka:
Deň zaradenia: 21.11.2018
Dôvod zápisu: hnuteľná vec /majetok dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu
číslo súpis.
Popis
položky
majetku
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Sporný zápis:

K090523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubányi Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 78, 991 05 Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka: Ján
Gubányi, nar. 12. 08. 1967, trvale bytom Nová Ves 78, 991 05 Nová Ves, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Ján
Gubányi, nar. 12. 08. 1967, trvale bytom Nová Ves 78, 991 05 Nová Ves k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simanová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerová 957, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Eva
Simanová, nar. 10. 04. 1954, trvale bytom Daxnerová 957, 980 61 Tisovec, podľa ustanovení zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a
doplnkov vyhlasuje I. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.

I. Predmet ponukového konania :
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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1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 160/2018 zo dňa 20.08.2018 pod zn. K061085, pod položkami por. č. 1. až 9..

2. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, odpredaj jednotlivých položiek je vylúčený.

II. Podmienky ponukového konania :

1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie SIMANOVÁ– neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu v rámci úradných hodín.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu vo výške ponúknutej ceny, a to na účet správcu
vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu (IBAN) : SK67 0900 0000 0050 3695 8731 a to tak, že táto musí
byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu a pri
právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť správny poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: reallux@reallux.sk. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia
získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 21.11.2018
JUDr. Daniel Janšo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Magdalena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1332/9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/418/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/418/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení II. kola ponukového konania
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Magdalena
Kováčová, nar. 28. 01. 1963, trvale bytom Lipová 1332/9, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Magdaléna
Kováčová ANIMALY SHOP KITTY, s miestom podnikania Lipová 1332/9, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
40729150, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlásil oznamom v Obchodnom vestníku č. 192/2018
zo dňa 04.10.2018 I. kolo ponukového konania majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, ktorej súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 168/2018 zo dňa 31.08.2018 pod por. č. 1.
V rámci stanovenej lehoty nebola správcovi doručená žiadna ponuka, ktorá by splnila požadované formálne
náležitosti.
Ponukové konanie nebolo úspešné.
V Banskej Bystrici dňa 21. 11. 2018
JUDr. Daniel Janšo, správca

K090526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Magdalena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1332/9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/418/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/418/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Magdalena
Kováčová, nar. 28. 01. 1963, trvale bytom Lipová 1332/9, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Magdaléna
Kováčová ANIMALY SHOP KITTY, s miestom podnikania Lipová 1332/9, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
40729150, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje III. kolo ponukového konania majetku
tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 168/2018 zo dňa 31.08.2018 pod por. č. 1..
2. Predmetom ponukového konania je súbor nehnuteľností tak ako publikovaný v OV, odpredaj jednotlivých jeho
súčastí je vylúčený.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie KOVAČOVÁ– neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu v rámci úradných hodín.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu vo výške ponúknutej ceny, a to na účet správcu
vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu (IBAN) : SK67 0900 0000 0050 3695 8731 a to tak, že táto musí
byť na účet správcu pripísaná najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a doklad: pri fyzických osobách obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu a pri
právnických osobách výpis z príslušného registra,
- kontaktné údaje,
- označenie ponukového konania podľa čísla Obchodného vestníka
- výšku ponúkanej ceny,
- dátum a podpis účastníka,
- čestné prehlásenie účastníka, že v prípade úspechu v ponukovom konaní je ochotný uhradiť správny poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky, prípadne podrobnejšie informácie, musia oznámiť svoj záujem
prostredníctvom e-mailu na adrese: reallux@reallux.sk. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia
získať aj v rámci vopred dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 21.11.2018
JUDr. Daniel Janšo, správca

K090527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 133, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/91/2018 S1500

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/91/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Magdaléna
Oláhová, nar. 07.11.1957, trvale bytom Malinovského 133, 980 55 Klenovec, oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Horné Záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až štvrtok
v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. a v piatok od 08.00 do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, na čísle telefónu: 0903
802 199, 0911 802 199 alebo e-mailom: reallux@reallux.sk.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 133, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/91/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/91/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Magdaléna
Oláhová, nar. 07.11.1957, trvale bytom Malinovského 133, 980 55 Klenovec, týmto na základe ustanovení § 167l
a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávok.
Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.,
VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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 vo výške 350,- €.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 7, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2018 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/521/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súp.pol.

Súpis.
zložka
majetku

1.

Hnuteľná
vec
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Identifikácia

Podstata

Osobné motorové vozidlo FIAT MAREA
WEEKEND, Evid. č. VK911CB, modrá
všeobecná
metalíza, Vin: ZFA18500000368103, rok
výroby: 2000

Suma
celkom

Súpisová
hodnota

500,00 €

Deň vydania: 26.11.2018

Dátum a dôvod zápisu Poznámka

Vylúčenie z
titulu

Zistené na základe
poskytn. súčnnosti OR
PZ vo Veľkom Krtíši, Okr.
Doprav. Inšpektorát

500,00 €

Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
V Banskej Bystrici, dňa 21.11.2018

K090530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradi Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž 30, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/894/2018 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/894/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj spoločne nehnuteľné veci dlžníka menšej hodnoty,
a to:
I. POZEMKY

Por. č. Číslo parcely Druh pozemku
1.
144/1
Zastavané plochy a nádvoria
2.
144/2
Zastavané plochy a nádvoria

výmera v m2 LV č. Katastrálne územie, obec, štát
474
490
Číž, Číž, Slovenská republika
15
490
Číž, Číž, Slovenská republika

Spoluvlastnícky podiel
1/24
1/24

II. STAVBY
Por.
č.
1.

Popis
stavby
Rodinný
dom

Súpisné číslo,
parcele č.
4, 144/1

postavená

na Adresa,
číslo
Číž 4

orientačné LV č. Katastrálne územie, obec, Spoluvlastnícky
štát
podiel
490 Číž,
Číž,
Slovenská 1/28
republika

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese dusan.paulik@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 2OdK/894/2018, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo fotokópiu
občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby (alebo fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným
počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva k vyššie
uvedeným nehnuteľnostiam.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K090531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mozola Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová 96223, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1058/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1058/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Zachar, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 8:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu
emailom: judr.zacharondrej@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil: 0905 563 270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K090532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mozola Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová 96223, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1058/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1058/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na zloženie
kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1425856001/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0014 2585 6001

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
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.
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.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
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.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
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Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K090533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobák Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 435 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1958
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Zoltán Bobák, nar. 12. 11. 1958, trvale
bytom Hlavná 435, 981 01 Hnúšťa, korešpondenčná adresa: SNP 441, 981 01 Hnúšťa, (ďalej len „Dlžník“), týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p 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 so
speňažením majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: PRVÉ
Predmet:
·

Por. č.
1.

Hnuteľný majetok - osobný automobil, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou
por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 197/2018 pod K076916
dňa 11.10.2018.

Popis
Opel Corsa

VIN číslo
W0L0SBF08W6029599

EČV
RS099BV

Rok výroby
1997

Stav
Poškodené/pojazdné

Súpisová hodnota
300,00 EUR
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Súpisová zložka majetku: hnuteľný majetok – osobný automobil
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: oznámenie Dlžníkom v Návrhu na vyhlásenie konkurzu ako aj na úvodnom stretnutí so
Správcom
Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej
obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE 5OdK/539/2018“. Záujemca – fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnicka 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 a spisovú značku konkurzu: 5OdK/539/2018. Bližšie informácie správca poskytne na
telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 55392018.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom kúpna cena musí byť rovnajúca sa alebo vyššia ako súpisová hodnota t.j. rovnajúca sa a vyššia ako
300,00 EUR. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s
vypracovaním zmluvy je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K090534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mozola Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očová 96223, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1058/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1058/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ondrej
Mozola, nar.: 23.06.1960, trvale bytom: Očová, 962 23 Očová oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/1058/2018 zo dňa 05.11.2018, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 217/2018 zo dňa 12.11.2018 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar,
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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 č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
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 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) 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)
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)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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)
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
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)
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)
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)
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)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval 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 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Ondrej Mozola, born 23.06.1960, residene: Očová, 926 23
Očová (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were by order of
the District Court of Banská Bystrica, č. 2OdK/1058/2018 dated 05.11.2018, published in Commercial
Bulletin no. 217/2018 dated 12.11.2018 bankruptcy was declared and JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65 / A,
974 01 Banská Bystrica.
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.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign 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.
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.
The application is filed in a single equation with the administrator on address JUDr. Ondrej Zachar, Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, and the administrator must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature.
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.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
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The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K090535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašajová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1950
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1001/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1001/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marta Kašajová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 05. 09. 1950 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sp. zn. správcu: 2OdK/1001/2018 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/1001/2018

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 4018594204/7500, IBAN: SK66 7500 0000 0040 1859 4204. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 21.11.2018

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K090536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašajová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1950
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1001/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1001/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marta Kašajová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 05. 09. 1950 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2OdK/1001/2018 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/1001/2018

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou
na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

V Bratislave, dňa 21.11.2018

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K090537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Pustaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 503/131, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/502/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/502/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Alexander Pustaj, nar. 11.05.1989, trvale bytom Komenského 503/131, 976 66
Polomka konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/502/2018 týmto
oznamuje, že
HNUTEĽNÁ VEC:
·

osobné motorové vozidlo Renault Scenic, EČV: BR449CG, farba: modrá metalíza tmavá, VIN:
VF1JA0NN521730548, rok výroby 2000, súpisová hodnota: 400,- €

(zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty HNUTEĽNÁ VEC ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 152/2018 dňa 08.08.2018, K057901),
nebola speňažená ani v 3. ponukovom konaní, a preto v súlade s § 167p ods. 2 ZKR prestala podliehať
konkurzu.
Podľa § 167p ods. 2 ZKR zároveň platí, že ak o túto vec 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.
Po vylúčení tejto súpisovej zložky majetku sa v konkurznej podstate nenachádza žiadny majetok.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 21.11.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Slaná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Krčméryho 206/7, 969 01 Banská Štiavnica - Štefultov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1985
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/613/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/613/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Slaná, nar. 18.02.1985, trvale bytom Štefana Krčméryho 206/7, 969 01
Banská Štiavnica- Štefultov; obchodné meno Zuzana Slaná, s miestom podnikania Štefana Krčméryho
206/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 386 552, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská
Bystrica sp. zn.: 4OdK/613/2018,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p, § 167q 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 majetku vo vlastníctve dlžníka.
3.kolo
Predmet ponukového konania: Iná majetková hodnota – obchodný podiel
1. Popis: Obchodný podiel 100 % v spoločnosti ZS.ZUZI, s. r. o., so sídlom Obrancov mieru 102, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 47 533 153, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vl. č. 25673/S, súpisová hodnota 300,- €
Iná majetková hodnota zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená
v obchodnom vestníku č. 177/2018 dňa 13.09.2018, K068366.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
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.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00099. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky speňaženia: Úspešný záujemca bude znášať všetky poplatky súvisiace s prevodom.
Poučenie: Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 21.11.2018

K090539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišiak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica I. P. Pavlova 2766 / 3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/207/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/207/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Ján Spišiak, nar. 31.1.1976, trvale bytom Ulica I. P. Pavlova 2766/3, 984 01 Lučenec 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 21.11.2018 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 50003 Hradec Králové, Česká
republika, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 1.235,41 €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K090540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makoš Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 197 / 2, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/460/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/460/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka : Ľubomír Makoš, nar. 12.10.1975, trvale bytom
Fučíkova 197/2, 985 52 Divín, na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/460/2018 zo
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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dňa 25.05.2018 týmto, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n a m u j e po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Ľubomír Makoš, nar. 12.10.1975, trvale bytom
Fučíkova 197/2, 985 52 Divín, sa končí.

Na základe predloženého návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka a
súčasne vykonaných vlastných šetrení, správkyňa zistila, že nie je dôvod zaradiť žiadny majetok dlžníka do
všeobecnej alebo oddelenej podstaty.

Správkyňa má za preukázané v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka : Ľubomír Makoš, nar. 12.10.1975, trvale bytom Fučíkova 197/2,
985 52 Divín, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Zvolen 21.11.2018
Mgr. Katarína Milanská, 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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K090541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu ELTECO, a.s. „v konkurze“, so sídlom Sládkovičova 37/A, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 1850, veriteľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta
14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, prihláška podmienenej pohľadávky zo dňa 13.11.2018, celková
prihlásená suma 126.208,95 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 21.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2785/5, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2012/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu Adrián Horváth, nar.22.03.1970, bytom Rúbanisko III 2785/5, 984 03 Lučenec týmto v súlade
s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská republika –
Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:00 215 759 v celkovej výške 4.677,-Eur, ktorá
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., 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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K090543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žilík Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna štvrť 772 / 52, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1956
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 181, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/84/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/84/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka Marian Žilík, nar. 14. 02. 1956, trvale bytom Lúčna štvrť 772/52, 962 12 Detva,
konanie vedené na OS BB č. kon. 5OdK/84/2018, zverejnil v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa
24.10.2018 oznámenie o vyhlásení 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu.
V lehote určenej na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.

Recovery gropup, k. s., správca
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová

K090544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žilík Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna štvrť 772 / 52, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1956
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/84/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/84/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 2. KOLO
Spoločnosť Recovery group, k. s. so sídlom kancelárie: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka Marian Žilík, nar. 14. 02. 1956, trvale bytom Lúčna štvrť 772/52, 962 12 Detva,
konanie vedené na Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon. 5OdK/84/2018, v zmysle § 167q ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 6846 vedenom pre Okres Brezno, Obec Brezno, k. ú. Brezno
Pozemky:
P.č Katastrálne územie
Číslo listu vlastníctva
Číslo parcely Druh pozemku
Výmera (m2)
1
Brezno
6846
E-KN 3454
Trvalé trávne porasty
549

Podiel Hodnota
1/12
1,46
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Súpisová hodnota spolu:
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Trvalé trávne porasty
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549

1/12

1,46
2,92

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK43 8330 0000
0026 0140 1482, VS: 5842018, zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie
„záloha Žilík“. 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.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Recovery group, k. s.
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/84/2018– 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,
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. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, stáva sa víťaznou ponuka, ktorá bola správcovi doručená
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skôr. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou,
že sa stal víťazom VPK. Víťaz VPK je povinný v lehote 14 dní od oboznámenia o výsledku VPK uzatvoriť so
správcom zmluvu o prevode predmetného majetku.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu.
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 +421 915 229 829, prípadne emailovým
podaním na adrese rg.spravca@gmail.com

Recovery gropup, k. s., správca
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová

K090545
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Karol Žigmond, nar. 27.09.1963,
Partizánska 3266/4, 058 01 Poprad, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 16.011.2018 do kancelárie správcu doručená nasledovná prihláška nezabezpečenej pohľadávky:
Číslo pohľadávky: 10, veriteľ: Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Žižkova 11, 811 02
Bratislava – prihlásená suma 1.848,86 Eur
Ak ide o oneskorene prihlásenú pohľadávku, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť v
lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K090546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľos - Božík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod 100 Lipami 345/8, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2018 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/521/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Jaroslav Ľos - Božík, nar.: 16.01.1967, trvale bytom Pod 100 Lipami 345/8, 086 33 Zborov, týmto v súlade ust. §
167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K090547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátky rad 30, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/674/2018 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/674/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Anna Siváková, nar. 28.07.1957, bytom Krátky rad 30, 086 33 Zborov
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov 200/33,
089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakm@mail.t-com.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K090548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tačárová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 7 / 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/512/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/512/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis"):
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Súpisová
[EUR]

Typ majetku

Súpisová zložka majetku

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Peňažná pohľadávka vo výške 17.573,99-€ voči dlžníkovi Adrianovi Myslíkovi, bytom Duklianskych
17.573,99hrdinov 1210/24, 093 01 Vranov nad Topľou
Regresný nárok ručiteľa voči dlžníkovi Adrinaovi Myslíkovi, bytom Duklianskych hrdinov 1210/24,
17.764,14,093 01 Vranov nad Topľou vo výške 17.764,14-€

hodnota

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 21.11.2018

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K090549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľos - Božík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod 100 Lipami 345/8, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2018 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/521/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Jaroslav Ľos - Božík, nar.: 16.01.1967, trvale bytom Pod 100 Lipami 345/8, 086 33 Zborov týmto v súlade s ust.
§ 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa,
ktorého prihláška pohľadávky pod por. č. 1 bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veronika Juhásová, nar. 28.07.1967, bytom Selčianska cesta 300/147, 976 11 Selce prihlásená celková suma:
909,23 Eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K090550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gruška Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okrajová 1372 / 20, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/527/2018 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/527/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci vyhlasuje v zmysle ustanovenia §
167q odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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“) prvé
kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet: Súbor majetku – súpisové zložky majetku dlžníka č. 2, č. 3 a č. 4 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 224/2018 dňa 21.11.2018, K089510. 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. 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.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosova.anna@gmail.com. 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 veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K090551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holováč Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ňagov 141, 068 01 Ňagov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/549/2018 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/549/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu - dlžníka Matúš Holováč,
nar. 3.10.1980, Ňagov 141, 068 01 Medzilaborce, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 2OdK/549/2018 S911,
týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002, variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Matúš Holováč.
V Prešove, 21.11.2018
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. Miloš Hnat, správca

K090552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aladár Batyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/601/2018 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/601/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Aladár Batyi, nar.: 16.09.1986, trvale bytom: Pod Laščíkom 1192/22,
091 01 Stropkov, sp. zn.: 2OdK/601/2018

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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 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.

V Bardejove, dňa 21.11.2018
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K090553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Chammout
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická 16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/627/2018 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/627/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Michal Chammout, nar. 08.03.1975, trvale bytom: Požiarnická 16, 080
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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01 Prešov, sp. zn.: 2OdK/627/2018

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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 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.

V Bardejove, dňa 21.11.2018
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K090554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 15/47, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/674/2018 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2 OdK/674/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Prešov, ul. Hlavná č.
122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10.00 hod do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť e-mailom alebo telefonicky; e-mail: surma@stonline.sk tel. č. 0905
621 680.
JUDr. Ján Surma, správca

K090555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 15/47, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/674/2018 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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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2 OdK/674/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 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, môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK03 7500 0000 0009 1338 7203 vedený v ČSOB, a.s.
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. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Ján Surma, správca

K090556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Hlaváč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 87, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/511/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/511/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU - Číslo zápisu: 1
Opis súpisovej zložky majetku: Preddavok zložený na účet Okresného súdu Prešov dňa 05.09.2018 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1094/2018.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Podstata: všeobecná, Deň zaradenia: 17.10.2018
Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok vo vlastníctve úpadcu, Deň zapísania: 17.10.2018

K090557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Hurný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breznica 14, 091 01 Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/230/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/230/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Igora Hurného, bytom 091 01 Breznica 14 nebol u dlžníka zistený žiadny majetok.

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

222

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 1831/92, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/283/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/283/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Nataši Michalcovej, bytom Strojárska 1831/92, 069 01 Snina nebol zistený žiadny
majetok.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Ripperová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. Hrdinov 436/28, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/283/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/283/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Nikoly Ripperovej, bytom Sov. Hrdinov 4368/28, , 089 01 Svidník nebol zistený žiadny
majetok.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petruš v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smilno 206, 086 33 Smilno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2/30/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
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 konkurznej veci úpadcu Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959 v konkurze, bytom 086 33 Smilno 206, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/30/2016 týmto JUDr. Gábor Száraz ako správca konkurznej podstaty
úpadcu Miroslav Petruš v konkurze, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa týmto
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň týmto správca dáva poučenie podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že každý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti všeobecnej 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.

K090561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Sabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 119, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/431/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/431/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Anny Sabovej, bytom 067 33 Papín 119 nebol zistený žiadny majetok.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K090562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Polončák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stropkov 1, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/459/2018/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/459/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Jána Polončáka, bytom 091 01 Stropkov nebol u dlžníka zistený žiadny majetok.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 133, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/675/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/675/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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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 Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Žaneta Demeterová, nar. 27.05.1977, Kružlová 133, 090 02 Kružlová, SR oznamujeme, že bol na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 2OdK/675/2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
223/2018 z 20.11.2018 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca iTRUSTee Restructuring,
k.s..
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Žaneta Demeterová, birth.: 27.05.1977, Kružlová 133, 090 02 Kružlová, Slovakia, our duty is to inform you,
that District Court Prešov, No. 2OdK/675/2018, promulgated in the Commercial bulletin No. 223/2018 dated
20.11.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring, k. s.
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 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). 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. 3 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
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bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). 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 from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). 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 Commercial report 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 Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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 ZKR). 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).
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, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 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). 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).
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). 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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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). 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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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. 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.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K090564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 133, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/675/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/675/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Žaneta Demeterová, nar. 27.05.1977, Kružlová 133, 090 02 Kružlová, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09.11.2018, sp.zn.: 2OdK/675/2018 vyhlásený konkurz,
oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu iTRUSTee Restructuring, k.
s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 –
16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: danickova@itrust.sk alebo na tel.
čísle: +421 907 397 703.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K090565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 133, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/675/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/675/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Žaneta Demeterová, nar. 27.05.1977, Kružlová 133, 090 02
Kružlová, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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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; 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.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K090566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvathová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1967
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Sabinovská 87, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/390/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/390/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group, k.s. správca Jolana Horvathová, nar.: 08.11.1967, trvale bytom Nižný Komárnik 12, 090 05 Krajná
Poľana, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľnej veci, ktorá bola zapísaná do
súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 3. , a to v zverejnenom Obchodnom vestníku č. 222/2018 dňa
19.11.2018. Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Jolana Horvathová. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK8209000000005066882379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., záujemcami
najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár správcu

K090567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hotel Európa a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 3 / 0, 081 02 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 411 967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/3/2018 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/3/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci
vedenej Okresným súdom Prešov pod spis. zn. 5K/3/2018 vo veci úpadcu
Hotel Európa a. s., so sídlom Jilemnického 3, 081 02 Prešov, IČO: 31 411 967
Správca: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov

Začiatok zasadnutia: 20.11.2018 o 11.00 hod.
Miesto hlasovania: hlasovanie „per rollam“ (elektronicky emailom)
Dátum hlasovania: písomné hlasovanie v elektronickej podobe prostredníctvom emailu

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda
Sociálna poisťovňa – člen
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – člen

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi
3. Záver

Ad 1: Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril a jeho vedenia sa ujal predseda veriteľského výboru. Skonštatoval, že
zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané a zúčastňujú sa ho členovia veriteľského výboru disponujúci 100%
hlasov, a teda zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné.
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Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
„ZKR“) za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že žiadosťou zo dňa 15.10.2018 správca požiadal o uloženie
záväzného pokynu na speňaženie majetku zapísaného do súpisu majetku úpadcu. V kontexte žiadosti správcu
predložil predseda veriteľského výboru návrh na uloženie záväzného pokynu správcovi.

Ad 2: Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi

Predseda veriteľského výboru vyzval písomnou elektronickou formou prostredníctvom e-mailu členov veriteľského
výboru, aby o návrhu na uloženie záväzného pokynu hlasovali „per rollam“.

Hlasovanie veriteľského výboru:

ZA: Slovenská konsolidačná, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (2)
PROTI: Sociálna poisťovňa (1)
ZDRŽAL SA: (0)

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor prijal pomerom
hlasov 2 :1 nasledovné uznesenie:

Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn pri správe a speňažovaní majetku zapísaného v súpise majetku
oddelenej podstaty nasledovne:

1. súpisovú zložku majetku č. 1, 2 a 3 oddelenej podstaty správca speňaží v zmysle §
92 ods. 1 písm. b) ZKR, t.j. poverí predajom majetku dražobníka (dražobnú spoločnosť)

Ad 3: Záver

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru prebehlo podľa programu.
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V Bratislave, dňa 20.11.2018

Predseda veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.
Poverený zamestnanec

K090568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam
Podanie správcu zverejnené dňa 12.11.2018 vo veci DIOS Slovakia, s.r.o., Gemerská 3, 040 11 Košice Schválený čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty bolo omylom zverejnené.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K090569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrejkovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce -, 044 16 Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2018 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení s ustanovením § 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“) tretie kolo ponukového konania na speňaženie
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Predmet: súpisová zložka č. 76, zahrnutá do súpisu
konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 108/2018 dňa 06.06.2018, K039705.
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. Záujemca fyzická osoba je povinná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
právnickej osoby a číslo súpisovej zložky majetku. Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173
5660. 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 veci podliehajúce
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok
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.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K090570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Góžová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka štvrť 782/14, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/455/2018 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/455/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/455/2018 zo dňa 05.11.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 217/2018 dňa 12.11.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gizela
Góžová, narodená: 15.09.1948, bytom Banícka štvrť 782/14, 053 42 Krompachy a do funkcie správcu
ustanovil Ing. Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca

K090571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Góžová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka štvrť 782/14, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/455/2018 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/455/2018
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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Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Gizela Góžová, narodená: 15.09.1948, bytom Banícka
štvrť 782/14, 053 42 Krompachy v týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške 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 sú povinní preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený v Raiffeisen
banke, a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca

K090572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAND FOOT INVEST s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 56, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 598 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K /5/2018 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 K /5/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Vereb, so sídlom Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, správca úpadcu: BRAND FOOT INVEST s.r.o.,
so sídlom Popradská č. 56, 040 01 Košice, IČO: 46 598 421, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 31 K /5/2018, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu:
Hrnčiarska č. 3, 040 01 Košice, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod. a od
13.00 -15.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č. 0905 552263.

Košice, 21.11.2018
JUDr. Miroslav Vereb
advokát

K090573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Hanušíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladožská 1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák , PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/376/2018, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/376/2018
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 :
Ing. Milan Polončák PhD., správca dlžníka – Diana Hanušíková, nar. 20.10.1991, bytom Ladožská 1, 040 11
Košice, počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu zo dňa 07.06.2018, vyjadrenia dlžníka zo dňa 12.10.2018, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako
správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1
ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Diana
Hanušíková, nar. 20.10.1991, bytom Ladožská 1, 040 11 Košice, končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka – Diana Hanušíková, nar. 20.10.1991, bytom
Ladožská 1, 040 11 Košice, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K090574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Rostášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 3758/96, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto ako správca oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu 30OdK/243/2018 je možné v pracovných
dňoch v úradných hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice. Žiadosti
o nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0917 244 893,
prípadne e-mailom: burdova8@gmail.com

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Rostášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 3758/96, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Týmto 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 oznamujem, že ku dňu 13.11.2018 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové zložky.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Rostášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 3758/96, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17 Košice, týmto v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený vo vúb banka, a.s., IBAN: SK31
0200 0000 0000 2404 7532.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „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.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
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.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Rostášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 3758/96, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000) z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Call to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/No.1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Silvia
Rostášová, nar. 30.03.1972, bytom: Slov. Nár. Povstania 3758/96, 075 01 Trebišov (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 06.11.2018, sp. zn. 30OdK/243/2018 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2,
040 17 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Silvia Rostášová, nar. 30.03.1972, bytom: Slov. Nár. Povstania 3758/96, 075 01 Trebišov
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Košice I.,
proc. no: 30OdK/243/2018 dated as of November 6th, 2018 the bankruptcy procedure was declared on the
Debtor’s estate and the trustee JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice was appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurzu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 13th of November 2018. The bankruptcy
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 u správcu. 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. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom 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. 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 fulfilment 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
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according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil 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 lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike, a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 757, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/379/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/379/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Ľudovít Ferko, nar. 10.06.1959, bytom: Záhradná 757, 049 25 Dobšiná, týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP
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K090579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Tomková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 36, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/315/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/315/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Anna Tomková, nar. 11.03.1956, Masarykova 36, 071 01 Michalovce, týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 72, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/176/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/176/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Gabriel Balog, nar. 03.12.1986, bytom Popradská 72, 040 01 Košice, týmto v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník
nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/122/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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26OdK/122/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Chovanec, nar. 31. 7. 1972, bytom: Tatranská
15, 040 01 Košice, týmto oznamuje, že dňa 14. 11. 2018 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, prihláška pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 35 807 598, s celkovou uplatnenou sumou 2 476,80 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K090582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Jusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/331/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/331/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jana Jusková, nar. 31.10.1974, Popradská 253/72, 040 41 Košice, týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník
nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Čabaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkera 2036/13, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/308/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/308/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Marek Čabaník, nar. 12.02.1976, J. Wolkera 2036/13, 052 05 Spišská Nová Ves ,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu
zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
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JUDr. Melánia Burdová,SKP

K090584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Finkei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3965/28, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/340/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/340/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Finkei, nar. 15.04.1988, Okružná 3965/28, 048 01 Rožňava, týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník
nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/122/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/122/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca podstaty dlžníka: Peter Chovanec, nar. 31. 7. 1972, bytom: Tatranská 15, 040 01
Košice v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil 3. kolo ponukového konania na speňaženie súboru
nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
115/2018 vydanom dňa 15. 6. 2018.
3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 208/2018 zo dňa 26. 10. 2018. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Správca podstaty konštatuje, že 3. kolo ponukového konania bolo neúspešné, keďže sa neprihlásil žiaden
záujemca.
JUDr. Jozef Urbánek, správca
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K090586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Meďanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 790/77, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/220/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/220/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Martin Meďanský, nar. 28.12.1980, Krosnianska 790/77, 040 22 Košice, týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. melánia Burdová, SKP

K090587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/122/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/122/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Chovanec, nar. 31.7. 1972, bytom: Tatranská
15, 040 01 Košice týmto v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vylučuje nasledovné súpisové zložky
majetku všeobecnej podstaty zo súpisu majetku:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1830, kat. územie: Gelnica, obec: Gelnica, okres Gelnica, a to:
- pozemok reg. „C“ KN parc. č. 2900/7, druh pozemku: trvalé trávne porasty, výmera 791 m2
- pozemok reg. „C“ KN parc. č. 2900/13, druh pozemku: trvalé trávne porasty, výmera 125 m2.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/22 k celku, súpisová hodnota: 100,- €.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K090588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Stana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lorencova 1101/11, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1981

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

241

Obchodný vestník 227/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.11.2018

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Roman Stana, nar. 30.09.1981, Lorencova 1101/11, 053 42 Krompachy týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Kučmová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 75/43, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/134/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/134/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslava Kučmová, nar. 06.07.1976, Školská 75/43, 076 17 Nižný Žipov, týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laliková Mária, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
278 278, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/277/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/277/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Erika Šimová, správca : Bc.Mária Laliková, narodená: 04.10.1968, bytom: 049 36 Slavošovce 278, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania , že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala dňa 17.09.2018 do zoznamu pohľadávok
nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
IČO: 31335004 Ulica: Bajkalská 30, Bratislava ,
ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty. Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok:
4P/1 Celková prihlásená suma: 32 572,86 EUR
JUDr. Erika Šimová, správca

K090591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laliková Mária, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
278 278, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/277/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/277/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca : Bc.Mária Laliková, narodená: 04.10.1968, bytom: 049 36 Slavošovce 278, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že nebude zostavovať rozvrh, nakoľko postupom podľa §
166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci konkurzu.
Na základe uvedeného konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s § 167v
ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Bc.Mária Laliková, narodená:
04.10.1968, bytom: 049 36 Slavošovce 278, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca

K090592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/122/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/122/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Urbánek, správca podstaty dlžníka: Peter Chovanec, nar. 31. 7. 1972, bytom Tatranská 15, 040 01
Košice týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K090593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kádár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/374/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/374/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Martin Kádár, nar. 23.11.1973, Trieda SNP 15, 040 11 Košice, týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník
nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K090594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Koňak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 307, 053 22 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto ako správca oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu 26K/12/2016 je možné v pracovných dňoch
v úradných hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice. Žiadosti o nahliadanie do
spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0917 244 893, prípadne emailom: burdova8@gmail.com

JUDr. Melánia Burdová, SKP
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K090595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filipová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 759/85, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/402/2018 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/402/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004
Súpisová zložka č. 1
Popis: Stavba – Dom so súpisným číslom 759
Ulica: Slovenského národného povstania
Obec: Krompachy
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Krompachy
Parcela č.: Stavba postavená na pozemku s parcelným číslom 2309
Číslo LV: 166
Deň zapísania do súpisu: 21.11.2018
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: podiel o veľkosti ½ k celku v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka a manžela
dlžníka, patriace do súpisu oddelenej podstaty v konkurznej veci Ľudmila Filipová (konkurzné konanie vedené OS
KE I pod spisovou značkou 32OdK/402/2018) v súlade s ustanovením § 167i odsek 1 ZKR; podiel o veľkosti ½
k celku v podielovom spoluvlastníctve dlžníka Ľudmila Filipová
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: 51.156,66 EUR
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, IČO:
31 335 004
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 1/2
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnosti v prvom poradí, Zmluva o zriadení záložného práva
zo dňa 28.12.2012, V 2817/2012
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o úvere č. 1673382802 zo dňa 28.12.2012
Výška zabezpečenej pohľadávky: 51.156,66 EUR
Súpisová zložka č. 2
Popis: Pozemok – parcela registra „C“ KN
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Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 536 m2
Obec: Krompachy
Štát: Slovenská republika
Katastrálne územie: Krompachy
Číslo LV: 166
Parcelné číslo: 2309
Deň zapísania do súpisu: 21.11.2018
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: podiel o veľkosti ½ k celku v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka a manžela
dlžníka, patriace do súpisu oddelenej podstaty v konkurznej veci Ľudmila Filipová (konkurzné konanie vedené OS
KE I pod spisovou značkou 32OdK/402/2018) v súlade s ustanovením § 167i odsek 1 ZKR; podiel o veľkosti ½
k celku v podielovom spoluvlastníctve dlžníka Ľudmila Filipová
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: 51.156,66 EUR
Označenie zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, IČO:
31 335 004
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 1/2
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k nehnuteľnosti v prvom poradí, Zmluva o zriadení záložného práva
zo dňa 28.12.2012, V 2817/2012
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o úvere č. 1673382802 zo dňa 28.12.2012
Výška zabezpečenej pohľadávky: 51.156,66 EUR
Ing. Ján Simko, správca

K090596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belehradská 2513 / 1, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/202/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/202/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 31OdK/202/2018 zo dňa 22.5.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 101/2018 dňa 28.5.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Lukáša
Hudáka, narodeného 27.3.1989, trvalo bytom Belehradská 2513/1, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce,
podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Hudák, s miestom podnikania: Belehradská 2513/1, 040 13 Košice –
Sídlisko Ťahanovce, IČO: 48 050 580 a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.5.2018.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu dve
podrobné správy o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 27.7.2018, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu
okrem v Obchodnom vestníku číslo 108/2018 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to súpisovej zložky,
predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu a súpisovej zložky majetku
predstavujúcej hnuteľnú vec, a to osobné motorové vozidlo motorové vozidlo zn. FIAT PUNTO 60, ŠPZ
KE376IZ, VIN ZFA17600002691055, s dátumom prvej evidencie v SR 21.10.1998 a počtom najazdených km 227
355 zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 150/2018, ktoré sa však nepodarilo speňažiť ani v troch kolách
verejného ponukového a prestalo podliehať konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K090597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondejková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočov 103, 072 31 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1954
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2017 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group, k.s. správca, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka Mária Ondejková, narodená : 12.09.1954, bytom: Klokočov 103, 072 31 Klokočov konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/41/2017, týmto 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 končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, 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, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Ing.Mgr. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s
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K090598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čapovec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severné Nábrežie 2617 / 22, 040 01 Košice-Džungľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/245/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/245/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 32OdK/245/2018 zo dňa 25.6.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 126/2018 dňa 2.7.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jána Čapovca,
narodeného 2.12.1979, trvalo bytom Severné nábrežie 2617/22, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Čapovec, s miestom podnikania: Severné nábrežie 22, 040 01 Košice - Sever, IČO: 43 195 644,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.3.2017 a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený
JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu
nadobudlo právoplatnosť dňa 3.7.2018.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu dve
podrobné správy o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 10.8.2018, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu
okrem v Obchodnom vestníku číslo 130/2018 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to súpisovej zložky,
predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu a súpisovej zložky majetku
predstavujúcej hnuteľnú vec, a to osobné motorové vozidlo ŠPZ KE270HI, továrenská značka MERCEDESBENZ VITO 112CDI, VIN: VSA63809413421984, druh vozidla: osobné vozidlo, kategória: M1, farba: šedá
metalíza, druh karosérie: AF viacúčelová, s dátumom prvej evidencie 22.10.2001 a počtom najazdených km
363 289 zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo 135/2018, ktoré sa však nepodarilo speňažiť ani v troch kolách
verejného ponukového a prestalo podliehať konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K090599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Than
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trangusova 331/4, 056342 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2018/S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/386/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Jozef Than, narodený: 30.06.1968, bytom:
Trangusova 331/4, 053 42 Krompachy, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Than, s miestom podnikania:
Ulica SNP 403/87, 053 42 Krompachy, IČO: 37178407 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
12.09.2017, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Ing. Ján Simko, správca

K090600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kalvaster
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 35, 044 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Kostolná 35, 044 71 Čečejovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/290/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/290/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie : Rázusova 1 ,040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka Rudolf
Kalvaster, nar. 23.03.1962, bytom Kostolná 35, 044 71 Čečejovce, (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR
vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj cenných papierov dlžníka tvoriacich všeobecnú podstatu za
najvyššiu ponúknutú cenu.

Druh CP

Forma CP

Akcia

CP na doručiteľa

Počet ks

35

Mena Menovitá
hodnota

ISIN

EUR

CS0009005855

1,00

Emitent

Evidencia

VUNAR a.s. Nové Zámky

CDCP, a.s.

Všeobecná
hodnota
35,00

Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: biros@atknet.sk, tel.
kontakt : 0905 647 948.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 32OdK/290/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
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- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
vedeného v Tatrabanke, a.s. Košice, IBAN: SK41 1100 0000 0029 2883 4159, variabilný symbol: 322902018
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

Košiciach, dňa 21.11.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca

K090601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička 134, 052 01 Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/411/2018 S1613
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Okresný súd Košice I
26OdK/411/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:102
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
1.
Parcela registra "E" lesný pozemok
Parcelné číslo: 175
Výmera: 1327 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:296
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
2.
Parcela registra "C" lesný pozemok, orná pôda
Parcelné číslo: 174/4, 174/19
Výmera: 4021 m2, 60427 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:283
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
3.
Parcela registra "E" trávnatý porast, orná pôda
Parcelné číslo: 194/1 , 195/3
Výmera: 761 m2, 716 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/160

50€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/10

300€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/6

100€

Spoluvlastnícky

Súpisová hodnota
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majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 282
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
4.
Parcela registra "E" trávnatý porast, orná pôda
Parcelné číslo: 200, 201, 202
Výmera: 2095 m2, 3558 m2, 2730 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:153
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
5.
Parcela registra "E" trávnatý porast, ost. plocha
Parcelné číslo: 403/1, 403/2,400, 401/1, 401/2,
402/1,402/2
Výmera: 6824,1056,454,25,3467,1657,1366m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:523
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
6.
Parcela registra "E" trávnatý porast
Parcelné číslo: 174/12
Výmera: 786 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:101
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
7.
Parcela registra "E" trvalý trávnatý porast
Parcelné číslo: 424
Výmera: 862 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník

Deň vydania: 26.11.2018
podiel dlžníka:

majetku : €

1/15

100€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/10

100€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/160

50€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/160

50€
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Deň vydania: 26.11.2018

Deň zápisu: 20.11.2018
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:100
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
8.
Parcela registra "E" ost. plocha, trávnatý porast
Parcelné číslo: 273, 274
Výmera: 366 m2, 860 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:99
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
9.
Parcela registra "C" zast. plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 168, 169
Výmera: 954m2, 1506m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:198
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
10.
Parcela registra "C" zast. plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 174/27, 173/11
Výmera: 848 m2, 190 m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:97
Katastrálne územie: Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad
11.
Parcela registra "E" ost.plocha, trávnatý porast
Parcelné číslo: 180/10,181/10,181/19,188/7
Výmera: 956,4145,3203,1654m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/160

50€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/80

50€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/160

50€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/70

50€
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Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:329
Katastrálne územie: Jánovce, obec Jánovce, okres Poprad
12.
Parcela registra "E" trávnatý porast, orná pôda
Parcelné číslo: 374,404/1,404/2,405,744,745/1,
745/2,962/1,962/2,963/1,963/2,1046/1,1046/2,
1096/3,1097,1,1097/2,1552/1,1552/2,1701,
1702/1,1072/2,1715/1,1715/2,1716/1,1716/1,
1716/3
Výmera: 29 365m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 354
Katastrálne územie: Jánovce, obec Jánovce, okres Poprad
13.
Parcela registra "E" orná pôda, ost. plocha
Parcelné číslo: 94/1,94/2,119,173/1,173/2,192/1
192/2,232,233,280/1,280/2,281/1,281/2,331/1
331/2,332/1,332/2,360/1,360/2,394/2,394/3,
402/1,402/2,464,465,485,493/1,493/2,545/1,
545/2,546,617/1,617/2,617/3,617/4,1127/1,1127/2
1127/3,1127/4,1154/1,1154/2,1180,1184/1,1184/2
1184/3,1217/1,1217/2,1581/1,1581/2,1581/3,
1581/4,1649/1,1649/2
Výmera: 43 663m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:319
Katastrálne územie: Jánovce, obec Jánovce, okres Poprad
14.
Parcela registra "E" trávnatý porast, orná pôda
Parcelné číslo: 141,142,143,166,206,454/1,454/2
455,635,636,637,930,986,987,997,1270/1,1270/2
1342/1,1342/2,1487
Výmera: 110 484m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Deň vydania: 26.11.2018

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/12

30€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

2/16

300€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

13/1680

300€
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Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 333
Katastrálne územie: Jánovce, obec Jánovce, okres Poprad
15.
Parcela registra "E" orná pôda, ost. plocha
Parcelné číslo: 502/1,502/2,503,517/1,517/2,518/1
518/2,668,689/1,689/2,884/1,884/2,1039/1,1039/2
1420,1509,1593,1594,1619/1,1619/2,1619/3
Výmera: 18 022m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV:346
Katastrálne územie: Jánovce, obec Jánovce, okres Poprad
16.
Parcela registra "E" orná pôda
Parcelné číslo: 394/1
Výmera: 752m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Deň vydania: 26.11.2018

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/12

100€

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

5/80

50€

K090602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustáv Čurgali
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 319/20, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/311/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/311/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 31OdK/311/2018 zo dňa 30.07.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Gustáv Čurgali, nar. 17.10.1979, bytom Letná 319/20, 048 01 Rožňava a zároveň do funkcie
správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice.
Súpis všeobecnej podstaty dlžníka bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 195/2018 dňa 09.10.2018.
Správca speňažoval hnuteľnú vec v ponukovom konaní v 1. kole, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
192/2018 dňa 04.10.2018, v 2. kole, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 203/2018 dňa 19.10.2018 a v 3. kole,
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zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2018 dňa 07.11.2018, pričom sa nepodarilo speňažiť hnuteľnú vec
tvoriacu všeobecnú podstatu ani v 3. ponukovom konaní, pretože neboli doručené žiadne ponuky. Z uvedeného
dôvodu správca vylúčil hnuteľnú vec zo súpisu všeobecnej podstaty dňa 21.11.2018.

V Košiciach, dňa 21.11.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca

K090603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička 134, 052 01 Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/411/2018 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/411/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľné veci /súbor
Číslo súp. zl.
Popis nehnuteľných vecí/súboru:
majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na č. LV: 323
Katastrálne územie: Jánovce, obec Jánovce, okres Poprad
1.
Parcela registra "E" orná pôda, trávnatý porast
Parcelné číslo: 190/1,190/2,215/1,215/2,216/1,
216/2,217,294,297,298/1,298/2,844,845,846,899,
1011,1075,1076/1,1076/2,1146,1299/1,1299/2,
1385/1,1385/2,1386/1,1386/2,1455,1456/1,1456/2
1527/1,1527/2
Výmera: 28 811m2
Vlastník:
Ján Petrík, dlžník
Deň zápisu: 20.11.2018

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka:

Súpisová hodnota
majetku : €

1/12

800€

K090604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Than
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trangusova 331/4, 056342 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2018/S1561
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Okresný súd Košice I
31OdK/386/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Jozef Than nar. 30.6.1968, trvale bytom Trangusová 3314/4 v súlade s § 28 ods.3 ZKR
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty od týchto veriteľov:
1.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s..
Panónska cesta 2,

85104 Bratislava Petržalka

IČO: 35937874
č. pohľadávky ............prihlásená suma v €
5/1..............................36,81
5/2..............................63,84
5/3..............................63,84
5/4..............................12,35
5/5..............................12,76
5/6..............................41,18

2.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17,

05889 Poprad

IČO 36500968
č. pohľadávky ............prihlásená suma v €
6/1...............................62,13
6/2.............................113,34
6/3.................................8,72
6/4.............................141,21
6/5.............................465,48

Ing. Ján Simko, správca
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K090605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cihi Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Mostom 191 / 14, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/244/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/244/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Hradec Králové, ČR, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 980,41.-€.

K090606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikaro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočiarska 28, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 674 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2018S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca úpadcu: Pikaro, s.r.o., Bočiarska 28,040 15 Košice-Šaca IČO: 36 674 079, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na Teslovej 2 v Košiciach počas prac. dní v čase
8,00 - 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0905313918.

K090607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZYGON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 50 / 0, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 701 602
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
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1. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava, IČO: 00 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou pre nezabezpečené pohľadávky por.
č. 1, pohľadávka č. 1, v celkovej výške 10.684,50 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K090608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popiková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 308/30, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/377/2018 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/377/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 17.09.2018, sp.zn.: 32OdK/377/2018, ktoré bolo uverejnené v OV č.
183/2018 dňa 21.09.2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ingrid Popiková, nar.:
24.10.1971, bytom: Hlavná 308/30, 076 14 Lastovce a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku Molčanyiovú
PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
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:
Ingrid Popiková, nar.: 24.10.1971, bytom: Hlavná 308/30, 076 14 Lastovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ingrid Popiková, nar.:
24.10.1971, bytom: Hlavná 308/30, 076 14 Lastovce, sp. zn.: 32OdK/377/2018, v súlade s ust. § 167v ods. 1
tretia veta ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K090609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čapovec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severné Nábrežie 2617 / 22, 040 01 Košice-Džungľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/245/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/245/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu prihlásených pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO 24785199, prihlásené súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod poradovým číslom 1 a 2 v celkovej sume 1 578,27 €. Prihláška
pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 21.11.2018.

K090610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štark Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štós 117, 044 26 Štós
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I. uznesením č.k. 31OdK/360/2018 zo dňa 30.08.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 171/2018 dňa 05.09.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miroslav Štark, nar. 29.11.1973, bytom:
Štós 117, 044 26 Štós, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Štark, s miestom podnikania Štós 117, 044
26 Štós, IČO: 40 912 515, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so
sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca
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K090611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Helena, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. A. Komenského 2048/20, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/71/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/71/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 9OdK/71/2018 zo dňa 21.08.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 165/2018 dňa 27.08.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mgr. Helena Pompová, nar. 27.04.1990, bytom:
J. A. Komenského 2048/20, 048 01 Rožňava, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č.
správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca

K090612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boda Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ulica 31 / 53, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/307/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/307/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
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Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/307/2018 zo dňa 26.07.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 147/2018 dňa 01.08.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján Boda, nar. 22.01.1968, bytom:
Obchodná 31/53, 076 35 Somotor, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu
S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca

K090613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kellner Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1148 / 12, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 26OdK/280/2018 zo dňa 13.07.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 138/2018 dňa 19.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vladimír Kellner, nar. 28.07.1966,
bytom: Zimná 12, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kellner, s miestom podnikania
Zimná 12, 040 01 Košice, IČO: 35 236 302, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č.
správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca

K090614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 763 / 14, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/162/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/162/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/162/2018 zo dňa 10.07.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 135/2018 dňa 16.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vincent Horváth, nar. 24.02.1950,
Dvorkinova 763/14, 040 22 Košice – Dargovských Hrdinov, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda
Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca
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K090615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobias Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Park Angelinum 1129 / 14, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/148/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/148/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/148/2018 zo dňa 26.06.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 126/2018 dňa 02.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Dobias, nar. 26.06.1956, Park
Angelinum 1129/14, 040 01 Košice – Staré Mesto, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu,
č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca

K090616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černický Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Amurská 1394 / 3, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/129/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/129/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 30OdK/129/2018 zo dňa 05.06.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 111/2018 dňa 11.06.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miloš Černický, nar. 03.01.1985,
Amurská 1394/3, 040 12 Košice-Nad Jazerom, podnikajúci pod obchodným menom Miloš Černický s miestom
podnikania Amurská 1394/3, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 50 743 341, a ustanovil do funkcie správcu
podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetek je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR 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.
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 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 23.11.2018
Mgr. Richard Žolna, správca

K090617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nova Energia a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 958 335
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/18/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/18/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová zložka – poradové číslo: 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 28 000,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 11170
Dlžník: A R B Trade s.r.o.
Sídlo: Ružinovská 42, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01
IČO: 36 589 641
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 28 000,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 2
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 7 920,38 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: S-eko, s.r.o.
Sídlo: Bencúrova 6, 040 01 Košice
IČO: 36 796 140
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 920,38 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 3
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
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Suma: 1 671 793,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z postúpenia pohľadávok od obchodnej spoločnosti JKM GROUP INTERNATIONAL LLC. na základe dvoch zmlúv
o postúpení pohľadávok
Dlžník: SUN PARK s.r.o.
Sídlo: Cyprusova 10, 040 01 Košice
IČO: 35 974 273
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 671 793,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 4
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 170,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutej pôžičky
Dlžník: ENWO s.r.o.
Sídlo: Hlavná 561, Kolíňany
IČO: 44 022 751
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 170,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 5
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 1 500,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti SOLARIS six s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED
Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nicosia, P.C. 2012, Cyprus
Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 500,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 6
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 14 500,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutej pôžičky
Dlžník: ZETASOLAR s.r.o.
Sídlo: Ružinovská 42, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01
IČO: 44 933 207
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14 500,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 7
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 6 000,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutej pôžičky
Dlžník: SOLARIS one s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska 11, Košice – mestská časť Ťahanovce 040 13
IČO: 43 871 917
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6 000,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 8
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 79 473,80 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: ALFA SOLAR INVEST EOOD
Sídlo: Stara Planina 18, 4300 Karlovo, region Plovdiv, Bulharsko
Identifikačné číslo: 200 890 454
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79 473,80 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 9
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 67,70 eur
Právny dôvod: Nevrátený preplatok z výnosu za dlhopis za rok 2013
Dlžník: Jaromíra Jaroščiaková
Sídlo: Timravy 29/4, 036 01 Martin
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 67,70 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 10
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 32,30 eur
Právny dôvod: Nevrátený preplatok z výnosu za dlhopis za rok 2013
Dlžník: Mgr. Tomáš Hajman
Sídlo: Podtatranského 908/3, 040 01 Košice
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 32,30 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 11
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 1 250,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti UKND s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED
Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nicosia, P.C. 2012, Cyprus
Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 250,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 12
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 2 500,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Unisolar s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED
Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nicosia, P.C. 2012, Cyprus
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Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 500,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 13
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 200,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Thesolar s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED
Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nicosia, P.C. 2012, Cyprus
Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 eur
Súpisová zložka – poradové číslo: 14
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 157 740,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Thesolar s.r.o.
Dlžník: JKM GROUP INTERNATIONAL LLC.
Sídlo: 1666 Connecticut, Ave NW, Suite 222, Washington DC 20009, USA
Identifikačné číslo: L33798
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 157 740,00 eur
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