Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

K090621
Spisová značka: 4K/1/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Me&Co. Slovakia, s.r.o., so sídlom
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 601 941, správcom ktorého je: Bankruptcy Liquidation, k.s., so sídlom
kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 45 948 496, zn. správcu: S1514, o návrhu: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, v časti istiny vo výške 30.017,28 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka 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 19.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090622
Spisová značka: 4K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: MAHAKAM, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ivanská cesta 16, 821 04
Bratislava, IČO: 35 830 786, uznesením zo dňa 28. 09. 2018, č. k. 4K/19/2014-297 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku vedené na majetok úpadcu: MAHAKAM, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Ivanská cesta 16,
821 04 Bratislava, IČO: 35 830 786. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2018.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K090623
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Barbara Podolská, nar.
21.10.1976, trvale bytom Višňová 14, 831 01 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Vodová, so sídlom
kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 180,
rozhodol

Súd odvoláva: JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 180, z funkcie
správcu úpadcu: Barbara Podolská, nar. 21.10.1976, trvale bytom Višňová 14, 831 01 Bratislava.
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
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Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090624
Spisová značka: 4K/79/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAMDA-MODRA spoločnosť
s.r.o., so sídlom Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 00 588 911, rozhodol uznesením č. k. 4K/79/2011-598 zo dňa
16.03.2018 o vstupe veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2018.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K090625
Spisová značka: 2K/62/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Barbara Podolská, nar. 21.10.1976, trvale bytom
Višňová 14, 831 01 Bratislava, o oddlžení,
rozhodol
Dlžníka Barbara Podolská, nar. 21.10.1976, trvale bytom Višňová 14, 831 01 Bratislava, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090626
Spisová značka: 4K/50/2016

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, trvale bytom J. Poničana 5,
841 08 Bratislava, št. občan SR, uznesením č.k. 4K 50/2016-161 zo dňa 23.02.2018, po splnení konečného rozvrhu
výťažku zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marcela Nagyová, nar. 26.05.1977, trvale bytom J. Poničana 5,
841 08 Bratislava, št. občan SR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2018.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K090627
Spisová značka: 8K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Duna - Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO:
46 386 467, uznesením č.k. 8K 73/2016-418 zo dňa 13.08.2018, pre nedostatok majetku zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu: Duna - Dráva Cement s.r.o., Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO: 46 386 467. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2018.

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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Okresný súd Bratislava I dňa 21.11.2018
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K090628
Spisová značka: 8K/56/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAXIMAS s. r. o.,
so sídlom Zidiny 9, 841 03 Bratislava, IČO: 44 843 054, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: MAXIMAS s. r. o., so sídlom Zidiny 9, 841 03 Bratislava, IČO: 44 843
054 správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 310.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, vyšší súdny úradník
K090629
Spisová značka: 2K/41/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Dušan Gono, nar. 22.12.1986, trvale bytom Jedľová 1, 821 07
Bratislava, uznesením č.k. 2K/41/2012-158 zo dňa 01.06.2017, zrušil pre nedostatok predpokladov konkurz vedený
na majetok úpadcu: Dušan Gono, nar. 22.12.1986, trvale bytom Jedľová 1, 821 07 Bratislava. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 27.06.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K090630
Spisová značka: 3K/2/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: QUEEN MARY s.r.o., so sídlom
Pánska 17, 811 01 Bratislava, IČO: 36 773 921, správcom ktorého je: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom
kancelárie Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349, o návrhu správcu na udelenie
súhlasu s vylúčením majetku z konkurznej podstaty,
rozhodol
Súd udeľuje správcovi konkurznej podstaty: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349, súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku
konkurznej podstaty úpadcu, v súlade s predloženým návrhom, a to súpisovej položky hnuteľného majetku s
hodnotou menšou ako 500,- Eur, tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2018

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. Vladimír Sklenka, sudca
K090631
Spisová značka: 37OdK/415/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Mezey, nar.: 25.05.1987, Klimkovičová 1843/5,
841 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.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Mezey, nar.: 25.05.1987, Klimkovičová 1843/5, 841 01

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1349.
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. 740/2018 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/.

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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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 14.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090632
Spisová značka: 8K/20/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Oystray Aviation,
s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 45 422 419 o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Oystray Aviation, s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava,
IČO: 45 422 419 správcu: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 467.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090633
Spisová značka: 37OdK/416/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Ľudmila Štrausová, nar.: 02.11.1960, Dr. Štohla
4898/3, 902 01 Pezinok 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: Mgr. Ľudmila Štrausová, nar.: 02.11.1960, Dr. Štohla 4898/3,
902 01 Pezinok.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1312.
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. 754/2018 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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 14.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090634
Spisová značka: 37OdK/417/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Juraj Ronaj, nar.: 25.04.1943, Belehradská 71/9,
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: Ing. Juraj Ronaj, nar.: 25.04.1943, Belehradská 71/9, 831 04

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Karpatská 5,
811 05 Bratislava, zn. správcu: S1705.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 746/2018 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
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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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
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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
K090635
Spisová značka: 37OdK/418/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Rigó, nar.: 07.09.1971, Cementárenská 13, 900
31 Stupava zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Stupava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Rigó, nar.: 07.09.1971, Cementárenská 13, 900 31

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1364.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 749/2018 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
K090636
Spisová značka: 2K/80/2013
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Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Henrieta Vontorčíková, nar.
12. 08. 1978, bytom 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 1546/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Katarína Milanská, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, o návrhu na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-101572/2014 zo dňa 09. 09. 2014 a Dodatku č. 1 zo dňa
04. 11. 2014 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3 622,19 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 4
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090637
Spisová značka: 1K/76/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K & B TRANS
INTERNATIONAL spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 17 640 24551, správcom ktorého je JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01
Banská Bystrica, značka správcu S1266, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom kancelárie Jána
Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 17. decembra 2018 o 09:00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, prízemie
Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
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K090638
Spisová značka: 2K/80/2013
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Henrieta Vontorčíková, nar.
12. 08. 1978, bytom 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 1546/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Katarína Milanská, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, o návrhu na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných
nedoplatkov č. 1/2014 zo dňa 19. 09. 2014 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2 539,52 eura, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 5
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090639
Spisová značka: 1K/35/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EKKOR, a.s., so sídlom
Bacúch 501, 976 65 Bacúch, IČO: 36 631 361, správcom ktorého je JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie
Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom kancelárie Jána
Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) na deň 17. decembra 2018 o 09:30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 132, prízemie
Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.11.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca

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

20

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

K090640
Spisová značka: 2K/80/2013
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Henrieta Vontorčíková, nar.
12. 08. 1978, bytom 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 1546/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Katarína Milanská, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, o návrhu na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na základe Zmluvy
o postúpení pohľadávok č. č. 2//2014/VŠZP-KL zo dňa 13. 10. 2014 a
Dodatku č. 1 zo dňa
19. 11. 2014, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 2 505,21 eura, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 7
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090641
Spisová značka: 2OdK/5/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Poliak, nar. 27. 02. 1971,
trvale bytom Podkoreňová 2788/50A, 977 01 Brezno, korešpondenčná adresa: Herzgasse 14/8, Rakúsko-Wien 1100,
zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária
v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Peter Poliak, nar. 27. 02. 1971, trvale bytom
Podkoreňová 2788/50A, 977 01 Brezno, korešpondenčná adresa: Herzgasse 14/8, Rakúsko-Wien 1100.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1568.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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
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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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090642
Spisová značka: 31K/68/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci oddlženia dlžníka: Zuzana Župčánová, narodená: 07.04.1972, trvale bytom:
Nám. Ľ. Štúra 15, 045 01 Moldava nad Bodvou, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Zuzana Župčánová, narodená: 07.04.1972, trvale bytom: Nám. Ľ. Štúra 15, 045 01
Moldava nad Bodvou, od pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli ku dňu 31.12.2014 a ktoré zároveň zostali po
zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
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Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 20.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K090643
Spisová značka: 31K/49/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Ďurko, narodený: 24.09.1962,
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trvale bytom: Veľké Ozorovce 91/3, 078 01 Veľké Ozorovce, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Michal Ďurko, narodený: 24.09.1962, trvale bytom: Veľké
Ozorovce 91/3, 078 01 Veľké Ozorovce z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 20.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K090644
Spisová značka: 31K/38/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: APRP s.r.o., so sídlom: Letanovce č. 557,
053 13 Letanovce, IČO: 45 861 587, o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
Ustanovuje správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 20.11.2018
JUDr. Július Tóth,
K090645
Spisová značka: 31OdK/163/2018

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok dlžníka : Alexander Kovács, nar. 31.7.1971,
bytom 941 51 Pozba č. 34, ktorého správcom je : JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska 32,
940 02 Nové Zámky, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e , že podanie veriteľa Eva Fölösová, nar. 7.12.1959, bytom 925 82 Tešedíkovo 1347, zo dňa 18.6.2018,
ktorým si uplatňuje pohľadávku v celkovej sume 2 000,00 eur, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako
na prihlášku
neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 20.11.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K090646
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Bede, nar. 14.2.1981,
bytom Záhradná 1144/34, 941 07 Veľký Kýr, ktorého správcom je JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov doručený súdu dňa 9.11.2018, ktorého návrh bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 122/2018 zo dňa
26.6.2018 pod č. K045151.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.11.2018
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K090647
Spisová značka: 31K/77/2015
Sp. zn. 31K/77/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : ArmaFlex Slovakia s.r.o., IČO: 46 603 433, so
sídlom Koceľova 1105/1, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Veronika Vargová, Mostná 62, 949 01 Nitra
uznesením č. k. 31K/77/2015-317 zo dňa 23.10.2018 zrušil konkurz na majetok úpadcu : ArmaFlex Slovakia s.r.o.,
IČO: 46 603 433, so sídlom Koceľova 1105/1, 949 12 Nitra, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018.
V Nitre dňa 21.11.2018

Okresný súd Nitra dňa 21.11.2018
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K090648
Spisová značka: 32K/15/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EUNIMPEX, s.r.o.
,,v likvidácii“, so sídlom Vnútorná
okružná 178/31, 945 01 Komárno, IČO: 31 624 651, zastúpený JUDr. Ľubomírou Beňovou, likvidátorom so sídlom
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ing. Petre Štofkovej, so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
odmenu predbežného správcu v sume 500,- eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 3,75 eura.
II/ U k l a d á Sándor Lakatos, Kazinczy Ferenc utca 9, Bánk 2653, Maďarsko, aby zaplatil správcovi JUDr. Ing.
Petre Štofkovej, so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky odmenu predbežného správcu a náhradu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preukázaných výdavkov spolu v sume 503,75 eura, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.11.2018
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K090649
Spisová značka: 31K/13/2017
Sp. zn. 31K/13/2017
OZNAM
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná
119/17, 956 11 Ludanice, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra
uznesením č. k. 31K/13/2017-162 zo dňa 23.10.2018 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Marián Gális, nar.
25.9.1979, bytom Družstevná 119/17, 956 11 Ludanice, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018.

Okresný súd Nitra dňa 21.11.2018
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K090650
Spisová značka: 31K/63/2015
Sp. zn. 31K/63/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Juraj Mladý, nar. 2.3.1951,
bytom Ondrochov 551, 941 02 Lipová, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra uznesením č. k. 31K/63/2015-534 zo dňa 23.10.2018 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Juraj
Mladý, nar. 2.3.1951, bytom Ondrochov 551, 941 02 Lipová, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018.

Okresný súd Nitra dňa 21.11.2018
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K090651
Spisová značka: 31K/72/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Katarína Podolinská, nar.
26.2.1982, bytom Koháryho 904/4, 934 01 Levice, ktorého správcom je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
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949 01 Nitra, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu zo dňa 3.10.2018,
zverejnený v OV 209/2018 dňa 29.10.2018 pod č. K082322.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.11.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K090652
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37
Strekov 1004, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/57/2016 -68 zo dňa 9.3.2017 na majetok úpadcu :
Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 20.11.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K090653
Spisová značka: 31K/14/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Oberbank Leasing s.r.o., IČO: 35 955 015, so sídlom
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, zast. Nosko § Partners s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Podjavorinskej 2,
811 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : UNIO COMPANY s.r.o., IČO: 43 981 658, so sídlom
F. Kapisztóryho 2, 940 02 Nové Zámky, o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi: LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934 01 Nitra,
paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,00 eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu: LexCreditor, k.s., so sídlom
kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934 01 Nitra paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,00 eur z preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 27/2018, po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 21.11.2018
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K090654
Spisová značka: 2K/16/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MV METAL, s.r.o., so
sídlom SNP 264/3, 059 21 Svit, IČO: 35874236, takto
rozhodol
I.
35874236,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MV METAL, s.r.o., so sídlom SNP 264/3, 059 21 Svit, IČO:

II.
ustanovuje správcu: Mgr. Dominik Pastier, so sídlom kancelárie Drienovská Nová Ves 38, Drienovská
Nová Ves 082 01,
III.
u k l a d á 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 54nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
IV.
z a č í n a 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),IV. 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 54nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/16/2018. 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“/). 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. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
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zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.2
ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. 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 zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
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 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090655
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Gajdoš, nar.
02.07.1982, trvale bytom Karpatská 784/17, 089 01 Svidník, správcom ktorého je: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom
kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marek Gajdoš, nar. 02.07.1982, trvale bytom Karpatská 784/17, 089 01
Svidník, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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).
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090656
Spisová značka: 2K/47/2014
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Čupeľa, nar.
24.03.1979,bytom Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, správcom ktorého je: KONRES k. s., so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: KONRES k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090657
Spisová značka: 1K/52/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Molčan, nar.
19.04.1962, bytom 086 22 Kľušov 136, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom
podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO: 17 277 388 správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom
kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením
1K/52/2016-166 zo dňa 22.10.2018 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962,
bytom 086 22 Kľušov 136, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom podnikania 086 22
Kľušov 136, IČO: 17 277 388 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2018
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K090658
Spisová značka: 2OdK/640/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Horváthová, nar. 27.04.1978, Mlynská 580/25, 059
16 Hranovnica, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Iveta Horváthová, IČO: 43745211, s miestom
podnikania Mlynská 580/25, 05916 Hranovnica, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš,
so sídlom kancelárie Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Križová Červenáková,
so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Ivana
Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1399/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090659
Spisová značka: 2OdK/641/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Trnková, nar. 23.03.1970, Štúrova 67/12, 059 41
Tatranská Štrba, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jana Trnková, VESTIFEX, IČO: 40602796, s
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miestom podnikania Kukučínova 507, 05918 Spišské Bystré, , zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária
Liptovský Mikuláš, so sídlom kancelárie Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Ing. Emil
Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, Humenné 066 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Ing. Emil
Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, Humenné 066 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1397/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090660
Spisová značka: 2OdK/642/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Macíková, nar. 06.02.1969, Sibírska 6962/36,
080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Katarína Macíková - RKM, IČO: 37055615, s
miestom podnikania Sibírska 36, 08001 Prešov, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom
kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie
Hlavná 45, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Ľuba
Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1398/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090661
Spisová značka: 2OdK/643/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Libuša Grundzová, nar. 17.07.1987, Štúrova 2198/142,
069 01 Snina, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Peter
Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1408/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090662
Spisová značka: 2OdK/644/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Petík, nar. 30.07.1964, K Starej tehelni 8, 080
01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom František Petík, IČO: 47134968, s miestom podnikania K
Starej tehelni 11500/8, 08001 Prešov, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie
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Slovenská 40, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych
hrdinov 200/33, Svidník 089 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Marta
Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník 089 01, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1406/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090663
Spisová značka: 2OdK/645/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Badžová, nar. 06.05.1988, Stráne pod Tatrami 97,
059 76 Stráne pod Tatrami, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská
40, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 08001,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Mgr. Ivan
Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 08001, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
22.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1407/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090664
Spisová značka: 2OdK/646/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Gaži, nar. 28.07.1977, Cintorínska 17/12, 059 42
Gerlachov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Gaži, IČO: 46219340, s miestom podnikania
Cintorínska 17, 05942 Gerlachov, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom
kancelárie Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom
kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Mgr.
Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1411/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090665
Spisová značka: 2OdK/647/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Merta, nar. 30.06.1981, Mlynská 122/1, 059 14
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spišský Štiavnik, podnikajúci pod obchodným menom Milan Merta, IČO: 44625448, s miestom podnikania Mlynská
122/1, 05914 Spišský Štiavnik, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom
kancelárie Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie
Masarykova 10, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Ivana
Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1419/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090666
Spisová značka: 2OdK/648/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana Slepčíková, nar. 24.12.1964, K Starej Tehelni 6, 080
01 Prešov, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, správcom ktorého je: M&L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: M&L
insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, Humenné 066 01, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1420/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090667
Spisová značka: 2OdK/649/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Bartek, nar. 23.12.1979, Vodárenská 39, 080 01
Prešov, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov,
správcom ktorého je: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou 093
01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Jaroslava
Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou 093 01, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1422/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090668
Spisová značka: 2OdK/650/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdeněk Giňa, nar. 23.01.1972, Kojatice 157, 082 32
Kojatice, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, správcom ktorého je: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov 085 01,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Ing. Jarmila
Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov 085 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1425/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090669
Spisová značka: 2OdK/651/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viliam Lorenčík, nar. 20.03.1944, Slnečná 72, 059 01
Spišská Belá, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01
Prešov, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: HMG Recovery,
k. s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 23.10.2018 na účet
tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1418/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090670
Spisová značka: 2OdK/652/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Kokyová, nar. 20.02.1976, Nová Lesná 294, 059 86
Nová Lesná, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Liptovský Mikuláš, so sídlom kancelárie Kollárova 2,
031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3,
Medzilaborce 06801, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Ing. Marta
Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, Medzilaborce 06801, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa
23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1412/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090671
Spisová značka: 2OdK/653/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Pompa, nar. 04.06.1966, Gerlachovská 86/67,
060 01 Malý Slavkov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Pompa, IČO: 33880905, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania Gerlachovská 67, 06001 Kežmarok, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom
kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Ivana
Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1426/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090672
Spisová značka: 2OdK/654/2018

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Čorbová, nar. 21.07.1985, Janka Matúšku 586/2A,
093 02 Vranov nad Topľou, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová
1, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: Mgr. Adrián
Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 23.10.2018 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1427/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090673
Spisová značka: 2OdK/655/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emil Goroľ, nar. 31.08.1953, Brekov 365, 066 01 Brekov,
zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,
správcom ktorého je: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01,
takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Ivana
Križová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur
zložený dňa 23.10.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1431/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090674
Spisová značka: 2OdK/656/2018
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatiana Tokárová, nar. 21.12.1964, Podskalka 5208/81,
066 01 Humenné, zastúpený centrom právnej pomoci - Kancelária Humenné, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, Prešov 080 01, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu: JUDr. Stanislav
Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, Prešov 080 01, preddavok vo výške 500,- eur zložený dňa 23.10.2018 na
účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1415/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090675
Spisová značka: 1K/51/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Boris Lukáč, nar.
09.05.1957, bytom Kotrádova 2, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie
Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mgr. Boris Lukáč, nar. 09.05.1957, bytom Kotrádova 2, 080 01 Prešov po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia 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).
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K090676
Spisová značka: 38K/48/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Miroslav Ušiak, nar. 02.07.1971, trvale bytom Dolná
Štvrť 505/38, 907 01 Myjava, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan Divko, M. B. A. so sídlom kancelárie Kpt.
Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Miroslav Ušiak, nar. 02.07.1971, trvale bytom Dolná Štvrť 505/38, 907 01 Myjava sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
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
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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).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090677
Spisová značka: 38OdK/451/2018
Predvolanie dlžníka

na

v ý s l u ch
Na všetkých podaniach v

tejto veci uveďte
spisovú značku : 38OdK/451/2018
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na oddlženie
dlžníka

Iveta Jantošová, nar. 15.04.1972, bytom Ľ. Štúra 1884/45, 018 61 Beluša
nariaďuje výsluch

na deň 03.12.2018 o 13,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako navrhovateľa - dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.
Podľa § 183 ods. 3 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 4 CSP 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090678
Spisová značka: 40OdS/7/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mohamad Faroq Wahid, nar. 02.07.1978, trvale bytom 972
16 Pravenec 448, zastúpený advokátskou kanceláriou OLŠOVSKÝ, spol. s r.o. so sídlom G. Švéniho 6, 971 01
Prievidza, IČO 50 595 652, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto, takto
rozhodol
Správca JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, Považská Bystrica, značka správcu S628, sa v y
z ý v a na doplnenie návrhu na určenie splátkového kalendára v lehote 15 dní od doručenia tejto výzvy o tieto
skutočnosti:
- je potrebné uviesť akým spôsobom v súčasnosti dlžník rieši svoje bytové pomery (či býva vo vlastnenom byte,
prenajatom byte, v spoločnej domácnosti, resp. sám), v prípade, že žije v spoločnej domácnosti, ako sa delí o
náklady na bývanie,
- je potrebné popísať úsilie, ktoré dlžník v minulosti vynaložil na uspokojenie veriteľov,
- popísať zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie dlžníka,
- je potrebné uviesť, či boli podané námietky veriteľov podľa § 168d ods. 2 ZKR; ak boli podané námietky, je potrebné
tieto riadne špecifikovať, uviesť, ako sa k nim vyjadril dlžník a zároveň tieto predložiť súdu,
- uviesť, z akých podkladov pri stanovení výšky nevyhnutných mesačných výdavkov dlžníka vychádzal a zdôvodniť
nevyhnutnosť v návrhu špecifikovaných výdavkov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 21.11.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090679
Spisová značka: 40K/58/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Matej Lepóni, nar. 13.05.1992, trvale
bytom Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Matej Lepóni
s miestom podnikania Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov, IČO 47 096 438, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006,
značka správcu S1220, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Matej Lepóni, nar. 13.05.1992, trvale bytom Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov sa zrušuje
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
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).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 21.11.2018
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K090680
Spisová značka: 38K/13/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu František Mikula, nar.
02.06.1984, bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45 393 486, značka
správcu S1388, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e sa návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 222/2018 dňa 19.11.2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 21.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090681
Spisová značka: 6K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRAMOD s.r.o., so sídlom: Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 868 968, správcom ktorého je JUDr. Marta Bojo Vevurková, so
sídlom kancelárie ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: FRAMOD s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 1476/12, 034 01
Ružomberok, IČO: 46 868 968, 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 zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 20.11.2018
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca, v zastúpení: JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K090682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolek Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/328/2018 S1876
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/328/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.09.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jiří
Kolek, nar. 26.06.1955, Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava (ďalej
len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Radoslav Demeter, správca, so sídlom
kancelárie Vysoká 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1876 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 180/2018 dňa 18.09.2018.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „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.“ 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.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 21.11.2018 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 215/2018 zo dňa 08.11.2018), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jiří Kolek, nar.
26.06.1955, Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava sa KONČÍ,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Bratislave, dňa 22.11.2018
JUDr. Radoslav Demeter, správca

K090683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matilda Lukáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6162/22, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/165/2018 S1848

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
37OdK/165/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 3 – 3. kolo
Správca konkurznej podstaty dlžníka Matilda Lukáčová, nar.: 02.10.1963, trvale bytom Jána Smreka 6162/22,
841 07 Bratislava týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania –
VPK č. 3 na predaj súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2668 a č. 1884 kat. územie: Búč, obec Búč, okres Komárno
Pozemky:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera v m2
LV
Okres, Obec, Kat. územie
15
1323/1
Vinice
79
1884 Komárno ,Búč, Búč
16
2133
Orná pôda
90
2668 Komárno ,Búč, Búč
17
2422/16
Vinice
270
2668 Komárno ,Búč, Búč
18
3451/1
Orná pôda
119
2668 Komárno ,Búč, Búč
19
3777
Orná pôda
76
2668 Komárno ,Búč, Búč
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel
6/16
6/16
6/16
6/16
6/16

Hodnota v €
16
18,23
54,68
24,10
15,39
128,39

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Mgr. Michal
Urban, so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava v zalepených obálkach s označením: „PONUKA
VPK č. 3 - 37OdK/165/2018 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2668
a č.1884) a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

overená fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

3. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN: SK74
0200 0000 0026 4656 1359, vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická
osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zaloha Lukacova VPK3“. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
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4. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
5. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0907 518 861 alebo mailom:
michal.urban65@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
6. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O
vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
7. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť Kúpnu
zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie Kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Mgr. Michal Urban
správca

K090684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/388/2018/S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/388/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca dlžníka Pavel Galbavý, dátum narodenia: 01.11.1949, trvalý pobyt:
Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava počas
úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 10.00 hod - 12.00 hod a od 14.00 hod - 15.00 hod, v piatok od
10.00 do 12.00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0915 863 070.
Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca

K090685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Zemanová, rod. Soboličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečné údolie 4746/186, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/298/2018 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/298/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
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. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka Viera Zemanová, rod. Soboličová, narodená 31.10.1967, trvale
bytom Slnečné údolie 4746/186, 902 01 Pezinok týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 27.09.2018 č.
187/2018, ktorým je:
Motorové vozidlo
Značka: Volkswagen, Obchodný názov: Golf, Druh (typ): Osobné vozidlo, Rok výroby: 1998, VIN:
WVWZZZ1JZWW183853, Stav tachometra: 257 000 km, Stav opotrebovanosti: pojazdné, Spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1
Motorové vozidlo
Značka:
Chevrolet,
Obchodný
názov:
Captiva,
výroby: 2008, VIN: KL1CG26RJ8B157635, Stav
tachometra:
pojazdné, Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Druh
195 000

(typ): Nákladné
vozidlo, Rok
km, Stav
opotrebovanosti:

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla Miletičova 21, 821 08 Bratislava, v
zalepenej obálke s označením „ponukové konanie 8OdK/298/2018 – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia
platného dokladu totožnosti - OP a pod.
3. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.:
0905 124 112.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
5. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a
túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami.
8. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania a uhradiť kúpnu cenu v deň
podpisu kúpnej zmluvy.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ponúkanej ceny za hnuteľný majetok, ktorá
prepadá v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K090686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/388/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/388/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
Ing. Mgr. Jana Pecníková, ako správca dlžníka: Pavel Galbavý, dátum narodenia: 01.11.1949, trvalý pobyt:
Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava (ďalej ako „dlžník“), oznamuje, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.10.2018, sp. zn. 8OdK/388/2018-19, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
Ing. Mgr. Jana Pecníková as the bankruptcy trustee of the bankrupt: Pavel Galbavý, date of birth: 01.11.1949,
permanent residence: Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava (hereinafter as the
“bankrupt”) it is our duty to inform you that in pursuance of the resolution of the District Court Bratislava I dated
24.10.2018, File No. 8OdK/388/2018-19, the court declared the bankrupt insolvent.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.11.2018.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal on 06.11.2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“),
sú veritelia úpadcu povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: Ing. Mgr. Jana Pecníková, Karloveská 6C, 841 02 Bratislava, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. 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 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. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter as “BRA”), the
creditors of the bankrupt shall register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the trustee and to the address: Ing. Mgr. Jana Pecníková, Karloveská 6C, 841 02
Bratislava, Slovak Republic. Each claim shall be registered separately. The registration shall include:
information about the name, surname or the business name and address of the creditor and of the bankrupt, legal
reasoning of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankruptʼs general estate and the amount of
the principal and the interests, legal reasoning of the interests; the registration shall be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfilment of a certain condition shall register their
claims in the same way. Furthermore, they shall specify such condition in the registration form. Creditors with
claims secured with securities also file in the registration form which has to provide information about the subject
matter to which the security is tied. The claim shall be registered in euros. The registration form shall be
accompanied by documents proving the details given therein. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch office in the Slovak Republic, representative for delivery with an address or a seat in the Slovak
republic shall be specified. In case a non-monetary claim is registered, an expert opinion stating the value of the
claim shall be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok), alebo znalecký
posudok (nepeňažné pohľadávky), alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form will not be taken into account in case that the registration form will not fulfil the statutory
conditions, or will not be submitted in the prescribed form, or will not be signed and dated, or it will not be
accompanied by a summary report (in case of more claims) or an expert opinion (in case of non-monetary claim),
or it will not be submitted within the set time limit. Non-registered right in rem shall cease to exist after the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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expiration of the registration deadline. The trustee nor the court have the obligation to notify the creditor to amend
or correct the incomplete and/or incorrect registration form.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
In accordance with the Section 29 of the BRA, the creditor is responsible for the accuracy of the data stated in the
registration form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information applies to creditors, whose residence or seat is not known from the documentation of the
bankrupt.
Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca / trustee

K090687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/388/2018/S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/388/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca dlžníka Pavel Galbavý, dátum narodenia: 01.11.1949, trvalý pobyt:
Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, 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. SK56 0200 0000
0032 6594 3155, BIC: SUBASKBX vedený vo VÚB, a.s., a ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera a do správy pre prijímateľa uviesť Pavel Galbavý – kaucia.

K090688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 25, zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod por. č. 247: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 176,15 Eur.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K090689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/163/2018 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Rudolf Varga, nar. 22.03.1978, bytom Miestny úrad Bratislava V – Petržalka, Kutlíkova
17, 852 12 Bratislava, bola dňa 09.10.2018 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Secapital S.á.r.L., sídlo 9 rue du Laboratoire L-1911, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, IČO: B 108305,
v celkovej prihlasovanej výške 893,70 EUR. Konkurzná prihláška veriteľa Secapital S.á.r.L., bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej 45-dňovej lehote a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Tomáš Kozovský, SKP úpadcu

K090690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAUBYT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 407 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/52/2018 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/52/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ PRVEJ SCHôDZE VERITEĽOV
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: STRAUBYT, spol. s r.o., so sídlom Polereckého 2, 851 04 Bratislava, IČO:
31407927, týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 8. januára 2019 o 10.00 hod. v sídle správcu, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, štvrté poschodie, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 09.45 hod. Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju
totožnosť správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v
mene veriteľa konať sa musí správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom
totožnosti a listinou osvedčujúcou jej oprávnenie v mene veriteľa konať.
Mgr. Michal Kiča, správca

K090691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAUBYT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 407 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/52/2018 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/52/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: STRAUBYT, spol. s r.o., so sídlom Polereckého 2, 851 04 Bratislava, IČO:
31407927 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty
nasledovne:
1. hnuteľná vec: nákladné motorové vozidlo kategórie N1, zn. FIAT, obch. náz. DOBLO CARGO 1.3 JTD
6Q, VIN: ZFA22300005504587, e. č. BA241SI, farba karosérie červená, rok výroby: 2007, stav
opotrebovanosti: používaná, súpisová hodnota 3.000 €
2. hnuteľná vec: nákladné motorové vozidlo kategórie N1, zn. FIAT, obch. náz. DOBLO CARGO 1.3 JTD
8QL, VIN: ZFA22300005614560, e. č. BA391UO, farba karosérie biela, rok výroby: 2008, stav
opotrebovanosti: používaná, súpisová hodnota 3.000 €
Mgr. Michal Kiča, správca

K090692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUTIR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 951 686
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/34/2018 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/34/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Michal Mudrák, správca vyššie uvedeného zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 07.01.2019 o 9:00 hod., ktorá sa uskutoční kancelárii
správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
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2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze
3. Správa o stave majetku úpadcu
4. Voľba veriteľského výboru / zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
6. Rôzne
7. Záver
Z kapacitných a organizačných dôvodov žiada správca veriteľov, ktorí sa schôdze chcú zúčastniť, aby mu túto
skutočnosť oznámili aspoň 14 dní vopred na t.č. 0907 335 342, alebo e-mailom: mudrak@advokat-spravca.sk

K090693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Požgai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 8571/30A, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/252/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Ing. Ján Požgai, nar. 13.05.1954, trvale bytom
Bratislavská 8571/30A, 841 06 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust.
§ 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Úpadcu:
Typ súpisnej položky majetku: CENNÝ PAPIER
ISIN: SK8110000467
Emitent: Družstvo podielnikov Devín
Počet kusov: 7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku:50,00 EUR
Dôvod zapísania: majetok úpadcu.
Ii. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·

majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí
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lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu.
Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu
alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne
v prospech podstaty Úpadcu;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese: Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania Správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: m.eckertova@bankruptcy.sk resp.
telefonicky: Mgr. Michaela Eckertová, tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť
jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 37OdK/252/2018 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 22.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K090694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Segnáre 1528/2, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2018 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/407/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: Milan Miškovič, nar.
02. 01. 1972, trvale bytom: Segnáre 1528/2, 841 03 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/407/2018 zo dňa 05. 11. 2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the Milan Miškovič, date of birth: 02. 01. 1972, address: Segnare 1528/2, 841 03
Bratislava (hereinafter only as „Debtor“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I., reference: proc. no. 37OdK/407/2018, dated on November 05th, 2018 bankruptcy was
declared on the Bankrupt's estate.
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Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 222/2018
dňa 19. 11. 2018.
The abovementioned resolution of the was published in Commercial Report (Bulletin) of Slovak republic
No.: OV 222/2018 dated on October 19th 2018.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa Dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day afterthe 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)
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 adresu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava.
According to the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtors assets in one original to the bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Ivana Hutňanová, registered office Krížna 38, 811 07 Bratislava, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 20. 11. 2018.
The date 20th of November 2018 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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

53

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtompodľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
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Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
JUDr. Ivana Hutňanová, trustee

K090695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Segnáre 1528/2, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2018 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/407/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Hutňanová, správca dlžníka: Milan Miškovič, nar. 02. 01. 1972, trvale bytom: Segnáre 1528/2, 841
03 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Krížna 38,
811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00
hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu: ivahut@gmail.com.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K090696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Segnáre 1528/2, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2018 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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37OdK/407/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Hutňanová, správca dlžníka: Milan Miškovič, nar. 02. 01. 1972, trvale bytom: Segnáre 1528/2, 841
03 Bratislava, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú
s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo Všeobecnej
úverovej banke,
a.s.,
číslo
účtu:
30 448
55055/0200
(číslo
účtu
vo
formáte
IBAN:
SK1702000000003044855055). Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive
(§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením
čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do
poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K090697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUTIR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 11, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 951 686
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/34/2018 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/34/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Mudrák, správca vyššie uvedeného úpadcu podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý veriteľ môže zložiť kauciu za účelom
popretia pohľadávok:
Číslo účtu - IBAN: SK34 8360 5207 0042 0192 6457 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Do poznámky: kaucia na popretie pohľadávky
Výška kaucie: 350 EUR

Podmienky:
Kauciu je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave, dňa 22.11.2018

K090698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šešera Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Devín -, 841 10 Bratislava-Devín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Daniel Šešera, bytom Devín, Bratislava 841 10, nar. 28.05.1966,
týmto v zmysle 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 (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty podľa ust. § 28, ods .2 ZKR, mu boli doručené prihlášky nasledujúcich pohľadávok, ktoré boli
zapísané do zoznamu pohľadávok:

1/ veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874,
pohľadávka v sume: 245,92 EUR,
právny dôvod vzniku pohľadávky: pohľadávka pozostávajúca z nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov- výkaz
nedoplatkov č. 1864014517 zo dňa 30.06.2018.

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o., so sídlom ul. Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava, IČO:
36 255 963, prihlásená samostatnou prihláškou pre nezabezpečené pohľadávky por. č. 1, pohľadávka č.
1, v celkovej výške 35 081,52 EUR.

2. pohľadávka veriteľa KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o., so sídlom ul. Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava, IČO:
36 255 963, prihlásená samostatnou prihláškou pre nezabezpečené pohľadávky por. č. 2, pohľadávka č.
1, v celkovej výške 3 591,13 EUR.

3. pohľadávka veriteľa LABAŠ, s.r.o., so sídlom Textilná 1, 404 12 Košice, IČO: 36 183 181, prihlásená
samostatnou prihláškou pre nezabezpečené pohľadávky por. č. 1, pohľadávka č. 1, v celkovej výške
367,09 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K090700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/163/2018 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Kozovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Rudolf Varga, bytom Miestny úrad Bratislava V –
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu mimo dražby.
I. Predmet predaja:
1. Typ súpisovej položky majetku: Nehnuteľná vec
Popis nehnuteľnosti:
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 16, vydanom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, okres Košice III,
obec Košice – Košická Nová Ves, katastrálne územie: Košická Nová Ves, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/20:
a) stavba - rodinný dom, súpisné číslo 310, postavený na parc. č. 732/1 vo výmere 139 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape;
b) pozemok - par. č. 732/1 o výmere 139 m2, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku uvedená v bode 1 písm. a) a b) : 100 Eur

2.

Typ súpisovej položky majetku: Nehnuteľná vec

Popis nehnuteľnosti:
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2026, vydanom Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, okres Košice
III, obec Košice – Košická Nová Ves, katastrálne územie: Košická Nová Ves, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/20
+ 3/40 :
a ) pozemok - par. č. 733/3 o výmere 164 m2, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, druh
pozemku: Záhrady
Súpisová hodnota majetku: 100 Eur
b) pozemok - par.č. 733/4 o výmere 178 m2, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 733/4 je evidovaný na liste vlastníctva 2027.
Súpisová hodnota majetku : 100 Eur

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu
konkurznej podstaty a je uvedená súpise konkurznej podstaty pri každej súpisovej zložke majetku.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
Majetok úpadcu sa odpredáva ako celok alebo jednotlivé majetkové hodnoty samostatne.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, jeho obhliadku ako aj úplne znenie podmienok verejného
ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u JUDr. Tomáša Kozovského na tel.č.: 02/5249
3831, príp. mailom na adrese: sekretariat@kozovsky.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kozovský,
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Rudolf Varga neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
- návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu,
- doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK86 7500 0000 0002 0274 8383, BIC:
CEKOSKBX, v lehote na predkladanie ponúk,
- doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená
fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 14. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku do 14.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku
nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného
ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava dňa 21.12.2018 o 9.00 hod., o čom správca vyhotoví
zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 15 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. V prípade rovnosti rozhoduje žreb správcu.
Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote
zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny.
Správca si vyhradzuje právo : ● meniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť ●
v prípade nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako
neúspešné ● v prípade formálnych nedostatkov vyzvať záujemcu na ich odstránenie.

V Bratislave dňa 22.11. 2018, JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K090701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubovnianska 2, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1984
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/389/2018 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/389/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Juraj Tóth, trvale bytom Ľubovnianska 2, 851 07 Bratislava,
nar. 03.07.1984, č.k.: . 8OdK/389/2018 týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava každý deň počas pracovných dní od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod
do 15:30 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: j.ivan@justiciarecovery.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 797 898. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

JUSTICIA Recovery k. s., správca

K090702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubovnianska 2, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1984
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/389/2018 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/389/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
Invitation to Lodge a Claim. Time Limits to Be Observed.
Okresný súd Bratislava I uznesením sp. zn. 8OdK/389/2018, vyhlásil v OV č. 219/2018 zo dňa 14.11.2018
konkurz na majetok dlžníka: Juraj Tóth, trvale bytom Ľubovnianska 2, 851 07 Bratislava, nar. 03.07.1984 (ďalej
len ako “Úpadca”) a súčasne ustanovil do funkcie správcu spoločnosť JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699.
The District Court in Bratislava I adopted resolution No. 8OdK/389/2018 which was published in the Commercial
Bulletin No. 219/2018 on 14.11.2018, and by which the bankruptcy on the property of the debtor Juraj Tóth, DOB:
03.07.1984, Ľubovnianska 2, 851 07 Bratislava, Slovak republic hereinafter referred to as “The bankrupt“) was
authorized and appointed our company JUSTICIA Recovery k.s., seated on Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, ID
No: 47 253 843, Trustee No.S1699.
Konkurz sa v Slovenskej republike považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, ďalej len „ZKR“, v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy in the Slovak Republic is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in
the Commercial Bulletin
is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by
declaration of the bankruptcy (§ 23 par. 1 of the act No. 7/2005 Coll. Act on Bankruptcy and Restructuring,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hereinafter referred to as “BRA“, in connection with the provision § 199 par. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim shall be filed by application except of the claim against the bankruptcy assets (§ 28 par. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods.
2 ZKR).
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 par. 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 delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the
general bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included
into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 par. 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).
In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee
within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 par.
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, 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 file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy
assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will be
settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 par. 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 application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The application´s basic requirements 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 title of the claim, d) rank of the claim
settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 par. 1 BRA).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
The application shall be submitted in Euros. If the application is not filed in Euros, trustee will set value of the
claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference
exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
professional diligence (§ 29 par. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 par. 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 shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§
29 par. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 par. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor
amended (§ 30 par. 2 BRA).
V dôsledku vyššie uvedených skutočností je potrebné, aby veriteľ najneskôr do 45 dní uvedeným spôsobom
prihlásil všetky svoje peňažné pohľadávky voči Spoločnosti, vrátane pohľadávok zabezpečených vecným právom
alebo iným zabezpečovacím právom.
Due to the aforesaid it is necessary that creditor lodge all monetary claims toward the Company, including claims
secured by in rem rights or by other security right, in the herein stated way no later than 45 days.
Prihlášky musia byť v zmysle vyššie uvedeného doručené na nasledujúce adresy:
Správca Spoločnosti:
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JUSTICIA Recovery k.s.,
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

The aforesaid claims must be served to the following addresses:

Trustee of the Company:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovak Republic

Pohľadávky musia byt' prihlásené spôsobom uvedeným v ZKR, ak vo vzťahu k zahraničným veriteľom z
členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore
neustanovuje osobitný predpis (Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní) niečo iné. V tejto
súvislosti odkazujem na článok 42(2) Nariadenia podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoju pohľadávku
prihlásiť v úradnom jazyku svojho Štátu ak prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené "Prihláška
pohľadávky"; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať preklad do slovenského jazyka.
Claims must be filed in the way specified under the § 28 and § 29 BRA, unless in relation to creditors from one of
the member States of the European Union (excluding Slovakia) or from a country which is the party to the
European Economic Area Treaty, where special legislation (Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency
proceedings) provides otherwise. In this respect I refer to Article 42 (2) of the Regulation whereby the
abovementioned foreign creditors may lodge their claims in the official language of their state, but subject to such
filing bearing the heading "Prihláška pohľadávky"; in such case they may be required to provide a translation into
Slovak language.
Na
podanie
prihlášky
veriteľ
môže
použiť
tlačivo
označené
uverejnené
na
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Veriteľ je povinný pripojiť ku každej prihláške
kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú jeho pohľadávku voči dlžníkovi.
To lodge claim creditor may use a form that is named as lodgement of claim published on
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Creditors are obligated to affix to each
lodgement of claims a copy of all documents which prove the claims to the debtor.
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 17.04.2015.
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This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

JUSTICIA Recovery k.s., správca

K090703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 772 / 82, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1971
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/180/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/180/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka Marian Nagy, nar. 03.05.1971, trvale bytom Štefánikova 82, 900 58
Ivanka pri Dunaji, týmto ponúka podľa §167p ZKR v spojení s §167q ods. 3 ZKR na predaj v treťom kole
nasledovnú inú majetkovú hodnotu:

Deň
majetku
súpisu

zápisu Dôvod zapísania
Súpisová
do majetku
do Popis
Register, kde sa eviduje
hodnota v €
súpisu
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania v sume 6 639 Okresný súd Bratislava,
§ 167h ods. 1
31.07.2018
€, obchodnej spoločnosti Grandprint s.r.o., so sídlom: Ivanka pri oddiel: Sro, vložka č. 6 639 €
ZKR
Dunaji súp. č. 2768, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 35 847 671
27763/B

Súpis majetku bol opätovne zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 20.09.2018, pod č. 182/2018. Ponuku na
kúpu uvedeného majetku môže záujemca podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku na adrese kancelárie Správcu. Ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená
do kancelárie správcu v určenej lehote. Prihliada sa ďalej iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK55 0200 0000
0025 2713 6659. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.
Pre identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do poznámky uveďte označenie záujemcu a značku: OP
37OdK/180/2018.

V Bratislave, dňa 22.11.2018
Pospíšil & Partners, k.s.
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Správca konkurznej podstaty

K090704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPROFI SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedmokráskova 6 / 0, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 620
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/36/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/36/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, správca úpadcu: EUROPROFI SK, s.r.o., so sídlom Sedmokrásková 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36
634 620 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 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 zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Pajštúnska 5, Bratislava 851 02

IČO:

35 724 803

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

12.612,57 €
9
20.11.2018
Neuplatnené
28/E-1 – 28/E-9
22.11.2018

V Bratislave, dňa 22.11.2018
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K090705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/12, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1970
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto v súlade s § 81 ZKR vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurze na
majetok úpadcu nasledovné súpisové zložky majetku z nižšie uvedených dôvodov:
Číslo
súpisovej
zložky 3
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel v spoločnosti FL resort, s.r.o., Údernícka 14/A, 851 01 Bratislava, IČO: 46 547 967 (§ 148
ods. 2 Obch.Z. úč. od 29.04.2015)

Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
Dôvod zápisu do súpisu § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetku
Deň zápisu do súpisu majetku 1.12.2015
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku
Deň vylúčenia zo súpisu 22.11.2018 – ex offo výmaz z ORSR t.j. zánik majetku
majetku
Súpisová hodnota majetku
10000 EUR
Poznámka o spornosti
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Číslo
súpisovej
zložky 12
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Cenný papier – akcia emitenta VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. – ISIN SK1110000041 - 20 ks v menovitej
hodnote 1000,- SKK.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
Dôvod zápisu
do súpisu § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetku
Deň zápisu do súpisu majetku 1.12.2015
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku
Deň vylúčenia zo súpisu 22.11.2018 – pokyn príslušného orgánu
majetku
Súpisová hodnota majetku
1 EUR
Poznámka o spornosti

K090706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubica Šmatláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachová 16697/12E, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/409/2018 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/409/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Mgr. Ľubica Šmatláková, nar.: 11.03.1963, Hrachová 16697/12E, 821
05 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/409/2018, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárií správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: kapolka@spravca.sk.
Mgr. Miroslav Kapolka, správca

K090707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubica Šmatláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachová 16697/12E, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/409/2018 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/409/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Mgr. Ľubica Šmatláková, nar.: 11.03.1963, Hrachová 16697/12E, 821 05 Bratislava,
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/409/2018 zo dňa
05.11.2018, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 222/2018 zo dňa 19.11.2018 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený Ing. Miroslav Kapolka.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Mgr. Ľubica Šmatláková, permanent address:
Hrachová 16697/12E, 824 07 Bratislava, born on 11th March 1963, our duty is to inform you, that District
Court Bratislava I, No. 37OdK/409/2018 on the 05.11.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No.
222/2018 from 19.11.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr.
Miroslav Kapolka as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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)
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.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
uspokojenia 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 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be 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.
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 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.
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)
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.
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
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
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.
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)
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.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
Ing. Miroslav Kapolka, správca / trustee

K090708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubica Šmatláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachová 16697/12E, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/409/2018 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/409/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Miroslav Kapolka, správca dlžníka: Mgr. Ľubica Šmatláková, nar.: 11.03.1963, Hrachová 16697/12E, 821
05 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/409/2018, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia
pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK78 1100 0000 0029 1989 4555 vedený v Tatra banka, a.s..
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Miroslav Kapolka, správca

K090709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Jančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 1944/14, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1995
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-341-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/86/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, správca dlžníka: Lucia Jančíková, Narcisová
1944/14, 927 05 Šaľa - Veča, IČO: /r.č.: / nar.: 16.12.1995 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca

K090710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2017 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu TERRA REAL s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava
(v súčasnosti so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice), IČO 46 520 741 (ďalej len „úpadca“), konaného dňa
14.11.2018 na adrese Hlavná 48, Dunajská Streda so začiatkom o 9.15 hod.
Prítomní:
JUDr. Peter Kubik, správca, Hlavná 48, Dunajská Streda
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Anna Ivanková, Čajkovského 8, Michalovce, zastúpená JUDr. Marekom Švingálom, Humenská 1, Michalovce
BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, Bratislava, zastúpená Mgr. Vladimírom Šárnikom, advokátom
Ing. Monika Čorejová, Trnava pri Laborci 171, zastúpená JUDr. Marekom Švingálom
Zapisovateľ: Ing. Monika Čorejová zastúpená JUDr. Marekom Švingálom
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
Opis priebehu zasadnutia, znenie uznesení spolu s výsledkami hlasovania:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 9.15 hod správca a privítal prítomných členov. Uviedol, že zasadnutie
veriteľského výboru zvolal v súlade s ustanovením § 38 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci
jeho členovia.
Na schôdzi veriteľov dňa 14.11.2018 bol z funkcie člena veriteľského výboru odvolaný jeho predseda, JUDr.
Marek Švingál, a bol zvolený nový člen veriteľského výboru BPT LEASING, a.s. Preto je potrebné nanovo zvoliť
predsedu veriteľského výboru.
Správca navrhol, aby predsedom veriteľského výboru sa stal veriteľ BPT LEASING, a.s.
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o tomto návrhu. Následne veriteľský výbor
úpadcu s počtom hlasov za 1 (BPT LEASING, a.s.), zdržal sa hlasovania 2 (Ing. Čorejová, pani Ivanková), proti
nikto, nezvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa BPT LEASING, a.s.
Správca preto navrhol, aby predsedom veriteľského výboru sa stala Ing. Čorejová,
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o tomto návrhu. Následne veriteľský výbor
úpadcu s počtom hlasov za 2 (Ing. Čorejová, pani Ivanková), zdržal sa hlasovania 0, proti 1 (BPT LEASING, a.s.),
zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa Ing. Monika Čorejová.
Nakoľko ďalšie otázky a návrhy zo strany členov veriteľského výboru úpadcu vznesené neboli, o 9.20 hod. bolo
ukončené prvé zasadnutie veriteľského výboru úpadcu.
Ing. Monika Čorejová – predseda veriteľského výboru (podpis)
Zápisnicu zverejňuje : JUDr. Peter Kubik, správca, Hlavná 48, Dunajská Streda

K090711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAMPA SK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkov 166 / 0, 906 04 Častkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 023
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2018 S1223
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Okresný súd Trnava
25K/11/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu KAMPA SK, a.s. Častkov 166, IČO 36 267 023
týmto oznamujem zapísanie pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: SR - Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO 00 215 759
Prihlásená suma: 2.826,- €
V Dunajskej Strede, dňa 22.11.2018
JUDr. Peter Kubik, správca

K090712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Liďák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlická 5/14, 925 28 Pusté Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-393-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/136/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s. správca dlžníka Rudolf Liďák

K090713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurovatý Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica -, 905 25 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/188/2018 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/188/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava vydaným pod sp. zn. 25OdK/188/2018-14 dňa 18.09.2018, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2018 dňa 25.09.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter
Jurovatý, nar. 30.05.1979, trvale bytom 905 25 Senica, dlžník bol zbavený všetkých dlhov a za správcu dlžníka
súd ustanovil JUDr. Barboru Volárovú, správkyňu so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správkyňa po prešetrení majetkových pomerov dlžníka týmto oznamujem, že vo veci konkurzu na majetok dlžníka
Peter Jurovatý nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
V Piešťanoch dňa 22.11.2018
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K090714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bangová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 1567 / 41, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/184/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/184/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Darina Bangová, nar. 31.12.1959, bytom
Radlinského 1567/41, 921 01 Piešťany (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že dňa 13.11.2018 zapísala do zoznamu
pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v
Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehote:
P.č. Istina v Úroky
pohľ EUR
z omeškania
EUR
2/1 14,05

Náklady
v z uplatnenia
EUR

Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
v suma
v
EUR
14,05
Nezaplatené trovy štátu, na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 29C/33/96 zo dňa 29.03.2001( pôvodná
suma bola 75,15 EUR z čoho bolo uhradené 61,10 EUR).

V Piešťanoch dňa 22.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Darina Bangová

K090715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bangová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 1567 / 41, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/184/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/184/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení prvého kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka – Darina
Bangová
Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018, pod
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K085713, prebehlo prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka Darina Bangová, nar. 31.12.1959,
bytom Radlinského 1567/41, 921 01 Piešťany, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú
podstatu pod por. č. 2, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 210/2018 zo dňa 31.10.2018 pod K082779.
Prvého kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka sa zúčastnil jeden záujemca: Blanka
Ondičová, Radlinského 41, 921 01 Piešťany - ponuková cena 100 EUR, ktorá tiež zaplatila zálohu v stanovenej
výške a lehote na účet správcu.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka ako úspešné.
V Piešťanoch dňa 22.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Darina Bangová

K090716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majtánová Jozefa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Jatov 866, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/168/2018 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/168/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka č. 1
opis: zrážky zo starobného dôchodku dlžníka zrazené ku dňu vyhlásenia konkurzu
súpisová hodnota: 1 621,35€
deň zápisu: 22.11.2018

K090717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravský Svätý Ján 561, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/183/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/183/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Andrea Chovancová, narodená 13.07.1994,
trvale bytom 908 71 Moravský Svätý Ján 561

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Trnave dňa 22.11.2018, JUDr. Peter Ondreička, správca

K090718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Köberling
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Druh podania: Výmaz poznámky spornosti
JUDr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Peter Köberling,
nar.: 30.11.1980, bytom: Poľná 604/23, 922 05 Chtelnica (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/14/2015 týmto v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vymazáva zo súpisu oddelenej podstaty sporný
zápis v prospech Xénie Šildovej, nar.: 02.02.1969, bytom Dechtice 177, 919 53 Dechtice k nasledovným
nehnuteľným veciam zapísaným v súpise oddelenej podstaty Úpadcu so sporným zápisom zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. OV 250/2015 dňa 31.12.2015 nasledovne:

Číslo
Druh
súpiso-vej Typ
súpisnej pozemku/Popi Parcelné
polož-ky položky majetku s
stavby, číslo
majet-ku
súpisné číslo

1

Stavba
s príslušenstvom

10

Ulica
a
Vý-me-ra
Katastrálorientačné
(m²)
ne územie
číslo

postavený
Rodinný
dom na:
655
súp.č. 177
parc.registr
a ,,C" č. 404

Dechtice
177

Dechtice

Druh,
poradie ZP,
pohľadáv-ka
SpoluvlastSúpisová
Číslo
veriteľa
nícky
po-diel hodnota
LV
zabezpečená
úpad-cu
majetku
suma
a právny
dôvod
vzniku ZP
Záložné
právo
zapísané ako
prvé v poradí
pod
V 3011/11
Veriteľa:
Slovenská
sporiteľňa,
a.s.,
so
sídlom:
Tomášikova
48,
Bratislava,
IČO:
00
151653
na
76.772,20 základe
408 Vlast-níctvo tretej
€
záložnej
osoby v 1/1
zmluvy
zo
dňa
10.6.2011,
ktorým
sa
zabezpečoval
záväzok
úpadcu voči
SLSP,
a.s.
vyplývajúci zo
zmluvy
č.
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0374209300
zo
dňa
10.06.2011.
Zabezpečená
suma
64.829,36 €
Záložné
právo
zapísané ako
prvé v poradí
pod
V 3011/11
Veriteľa:
Slovenská
sporiteľňa,
a.s., IČO: 00
151653
so
sídlom:
Tomášikova
48,
Bratislava, na
parc.
základe
4.251,24
Záhrady
registra ,,C" 147
Dechtice
408 Vlast-níctvo tretej
záložnej
€
č. 403/6
osoby v 1/1
zmluvy
zo
dňa
10.6.2011,
ktorým
sa
zabezpečoval
záväzok
úpadcu voči
SLSP,
a.s.
vyplývajúci zo
zmluvy
č.
0374209300
zo
dňa
10.06.2011.
Zabezpečená
suma
64.829,36 €
Záložné
právo
zapísané ako
prvé v poradí
pod
V 3011/11
Veriteľa:
Slovenská
sporiteľňa,
a.s., IČO: 00
151653
so
sídlom:
Tomášikova
48,
Bratislava, na
Zastavané
parc.
základe
18.942,60
plochy
a registra ,,C" 655
Dechtice
408 Vlast-níctvo tretej
záložnej
€
nádvoria
č. 404
osoby v 1/1
zmluvy
zo
dňa
10.6.2011,
ktorým
sa
zabezpečoval
záväzok
úpadcu voči
SLSP,
a.s.
vyplývajúci zo
zmluvy
č.
0374209300
zo
dňa
10.06.2011.
Zabezpečená
suma
64.829,36 €
Nehnuteľnosti uvedené pod súpisovou zložkou 1,2,3 sú vo vlastníctve tretej osoby: Xénie Šildovej, nar.:
02.02.1969, bytom Dechtice 177, 919 53 Dechtice v podiele 1/1.
Právnym dôvodom zápisu do zoznamu majetku je: Záložné právo zapísané ako prvé v poradí pod V 3011/11
veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151653 so sídlom: Tomášikova 48, Bratislava, na základe záložnej
zmluvy uzavretej medzi veriteľom a treťou osobou zo dňa 10.6.2011, ktorým sa zabezpečoval záväzok Úpadcu

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 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

voči SLSP, a.s., vyplývajúci zo zmluvy č. 0374209300 zo dňa 10.06.2011.

Dôvod výmazu sporného zápisu: Uznesenie Okresného súdu Trnava v právnej veci žalobcu: Xénia Šildová,
nar. 02.02.1969, bytom: Dechtice 177, 919 53 Dechtice proti žalovanému: JUDr. Marek Piršel - správca
konkurznej podstaty Úpadcu, o vylúčenie majetku zo súpisu majetku, sp.zn. 23Cbi/2/2016, ktorým bolo konanie
zastavené, právoplatné dňa 20.11.2018.

§78 ods.1 ZKR

JUDr. Marek Piršel - správca

K090719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Šintava 244, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1974
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/113/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka
Peter Mokoš, nar.: 01.10.1974, trvale bytom Obecný úrad Šintava č. 244, 925 51 Šintava podnikajúceho pod
obchodným menom Peter Mokoš, IČO: 40 563 286, s miestom podnikania Šintava 925 51, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/113/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 21.11.2018, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
24 785 199
Prihlásená suma:

75,- EUR

V Trnave, dňa 22.11.2018

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

K090720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paradičská 279, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.3.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/176/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/176/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka Peter
Sás, nar. 2.3.1987, Paradičská 279, 925 55 Vinohrady nad Váhom v konkurznom konaní č. 25OdK/176/2018,
týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa
20.11.2018 prihláška veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava , IČO : 36 284 831
celkovej výške 4.734,56 eur. v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 20.11.2018
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 6 .

K090721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šterusy 86, 922 03 Šterusy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2018
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 08.11.2018 č. k.: 36OdK/232/2018-28, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 222/2018 zo dňa 19.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Františka
Orichová, nar. 24.04.1950, trvale bytom 922 03 Šterusy 86 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu
bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka
správcu S 1477 (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 36OdK/232/2018S1477 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:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K090722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šterusy 86, 922 03 Šterusy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1950

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.11.2018 č. k.: 36OdK/232/2018-28, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 222/2018 zo dňa 19.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Františka
Orichová, nar. 24.04.1950, trvale bytom 922 03 Šterusy 86 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu
bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka
správcu S 1477 (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: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. 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
Františka Orichová“ 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.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K090723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Repa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbánkova 199, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/113/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Róbert
Repa, nar. 22.11.1972, Urbánkova 199, 924 01 Galanta , týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 21.11.2018 prihláška veriteľa Kruk Česká a
Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká Republika , IČO : 24 785 199
celkovej výške 437,84 eur. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 21.11.2018
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 3 .
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K090724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kušnirák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 294/4, 922 10 Trebatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1964
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/146/2018 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/146/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 nasledujúce pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami
doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 750
09 Paríž, Francúzsko, IČO: 542 097 902, prihlásené prihláškou pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej
sume 62,00 EUR a pod por. č. 2 v celkovej sume 183,45 EUR.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K090725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Ulíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/136/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/136/2018
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 Trnava zo dňa 06.08.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dagmar
Ulíková, nar. 21.10.1958, trvale bytom Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“) vedený pod sp. zn.: 28OdK/136/2018 a do funkcie správcu dlžníka bol
ustanovený: JUDr. Nikoleta Gallová, správca, so sídlom: Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1663 (ďalej len „Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
156/2018 dňa 14.08.2018.
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
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v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 22.11.2018 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 199/2018 zverejnená dňa 15.10.2018), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Dagmar Ulíková,
nar. 21.10.1958, trvale bytom Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, štátna
občianka SR sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Šamoríne, dňa 22.11.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca dlžníka

K090726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Súkromná stredná odborná škola – Magán
Szakközépiskola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 845 641
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2017S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.09.2017 č. k.: 25K/18/2017-82, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 188/2017 zo dňa 03.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Súkromná
stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda a do
funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Správcovi bola doručená po základnej prihlasovacej lehote súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok,
ktoré Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
Veriteľ
Por. č.
1
2

Prihlásená pohľadávka celková suma
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 2.883,02 €
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36 550 949 1,90 €
Obchodné meno

sídlo

IČO

DAREKON, k. s., správca S1806
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K090727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Šípošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 646, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1974
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/121/2018 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Andrea Šípošová, nar. 18.09.1974, trvale bytom Šoporňa 646, 925 52 Šoporňa,
podnikajúceho pod obchodným menom Andrea Šípošová, s miestom podnikania Váhovce 925 62, IČO: 44 447
221, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2009, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
20. BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, vo výške
1.600,03 €;
21. BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, vo výške
750,05 €.
LexCreditor k.s.

K090728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Murko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 4214/104, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/164/2018 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/164/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jaroslav Murko, nar. 16.02.1964, trvale bytom Pribinova 4214/104, 920 01
Hlohovec, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
10. ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, vo výške 389,43 €;
11. ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, vo výške 371,69 €.
LexCreditor k.s.
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K090729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Loipersberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eliášovce 43, 930 38 Nový Život
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/45/2018 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/45/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V rámci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Michal Loipersberger, nar. 14.04.1976, bytom Eliášovce 43,
930 38 Nový Život, bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 167l ods. 3 ZKR) dňa 19.09.2018
doručená prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION a.s., IČO: 47 967 692, so sídlom Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, ktorá bola dňa 21.09.2018 zapísaná do zoznamu pohľadávok dľa ust. § 31 ZKR pod
č. zápisu 2/B/001 v celkovej výške 7.715,99 Eur.

K090730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Stano
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 340, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/296/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/296/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej zložky majetku: Stavba
Položka súpisu: 1; Názov/popis: Garáž súp.č. 5629 stojaca na parc. č. 3626/36, parcelné číslo: 3626/36, Druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 19; obec: Nové Mesto nad Váhom; okres: Nové Mesto nad
Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Nové Mesto nad Váhom; číslo LV: 2715; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/6; súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 666 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;

Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Položka súpisu: 2; Druh pozemku: ostatná plocha; výmera (m2): 763; obec: Nové Mesto nad Váhom; okres: Nové
Mesto nad Váhom; štát: SR; názov katastrálneho územia: Nové Mesto nad Váhom; číslo LV: 5221; parcelné číslo:
3626/93; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/80; súpisová hodnota majetku (aj mena): 305 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;

JUDr. Ján Súkeník, správca

K090731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tököly Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Hronom -, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/196/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/196/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Ladislav Tököly, nar. 06.08.1959, trvale bytom 966 01 Hliník nad
Hronom, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Tököly - Súkromná tehelňa s miestom podnikania
Kamenárska 152, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO 17 799 112, Slovenská republika, v zmysle § 167l ods 3. a
primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, teda po 20.08.2018:
Veriteľ :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
so sídlom:
Československé armády 954/7
Hradec Králové
Česká republika

IČO: 24 785 199

Prihlásená suma: 1 055,46 €
Deň doručenia prihlášky : 21.11.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok 21.11. 2018

V Púchove, 22.11.2018

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K090732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Stojková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/472/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/472/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 08.11.2018, sp. zn. 22OdK/472/2018-21, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 219/2018 dňa 14.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Monika
Stojková, nar. 16.03.1986, trvale bytom Ciglianska cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza a do funkcie správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu: S297.
Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K090733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Stojková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/472/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/472/2018
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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Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Monika Stojková, nar. 16.03.1986, trvale bytom Ciglianska cesta
2668/6A, 971 01 Prievidza.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K090734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Stojková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/472/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/472/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Monika Stojková, nar. 16.03.1986, trvale bytom Ciglianska cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza, (ďalej len
„Dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22OdK/472/2018-21 zo dňa 08.11.2018
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Monika Stojklová, born on March 16th 1986, address Ciglianska
cesta 2668/6A, 971 01 Prievidza, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that
with the resolution of the District Court Trencin, No. 22OdK/472/2018-21 dated November 08th 2018
bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 219/2018 dňa
14.11.2018. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 219/2018 dated November 14th 2018. The
resolution became valid dated November 15th 2018. The bankruptcy procedure was declared as of this
date.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
22OdK/472/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
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 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. 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. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

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 Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 22OdK/472/2018. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
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

89

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K090735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mikušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske 1, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/326/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/326/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca dlžníka: Magdaléna Mikušová, nar. 04.07.1991, trvale bytom 958 01 Partizánske,
týmto v súlade s 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
konkurz na majetok dlžníka vedený na Okresnom súde Trenčín sp. zn. 22OdK/326/2018, a po splnení
rozvrhu výťažku končí.
Zverejnením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K090736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mikušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske 1, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/326/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/326/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22OdK/326/2018 zo dňa 07.09.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Magdaléna Mikušová, nar. 04.07.1991, trvale bytom 958 01 Partizánske. Uznesenie zverejnené v
Obchodnom vestníku OV č. 177/2018 dňa 13.09.2018. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Správca oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 222/2018 dňa
19.11.2018.

Celková suma výťažku
Náklady konkurzu
Celková suma výťažku na rozdelenie

81,05 €
30,00 €
51,05 €

Rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 vo výške 93,36 %, t. j.
47,66 €.
2. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155 vo výške 6,64 %, t. j.
3,39 €.
V Považskej Bystrici, dňa 22.11.2018
JUDr. Karol Porubčin – správca

K090737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľ 89, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 975 256
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/57/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/57/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku - oprava
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/57/2018 zo dňa 05.03.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Miloš Cmarko, nar. 03.04.1964, trvale bytom Cigeľ 89, 971 01 Prievidza. Uznesenie zverejnené v
Obchodnom vestníku OV č. 50/2018 dňa 12.03.2018. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Správca oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 212/2018 dňa
05.11.2018.
Rozvrh výťažku zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 224/2018 dňa 21.11.2018 správca opravuje
nasledovne:

Celková suma výťažku
Náklady konkurzu
Celková suma výťažku na rozdelenie

208,79 €
68,92 €
139,87 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bytos – správa bytov Prievidza s.r.o., M. Mišíka 42, Prievidza, IČO 36 313 009 vo výške 4,0 %, t.j. 5,59 €.
Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, Nováky, IČO 00318 361, vo výške 7,97%, t.j. 11,15 €.
Spoločenstvo vlastníkov domu II 212, A. Rudnaya 33/1, Prievidza vo výške 4,32 %, t.j. 6,04 €.
Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1, Prievidza, IČO 30 794 536 vo výške 9,21%, t.j. 12,88
€.
Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, Prievidza, IČO 318 442 vo výške 0,06 %, t.j. 0,08 €.
Ján Tomík, Chemikov 18/24, Nováky vo výške 57,37 %, t.j. 80,24 €.
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, IČO
24 785 199 vo výške 3,09 %, t.j. 4,32 €.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO
36 644 030 vo výške 1,96 %, t.j. 2,74 €.
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO 35 815 256 vo výške 12,03 %,
t.j. 16,83 €.

V Považskej Bystrici, dňa 22.11.2018
JUDr. Karol Porubčin – správca

K090738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľ 89, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 975 256
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/57/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/57/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca dlžníka: Miloš Cmarko, nar. 03.04.1964, trvale bytom Cigeľ 89, 971 01 Prievidza,
podnikajúci pod obchodným menom Miloš Cmarko – M+Z. súkr. obchod s miestom podnikania Mierové nám. 10,
972 51 Handlová, IČO: 33 975 256, týmto v súlade s 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
konkurz na majetok dlžníka vedený na Okresnom súde Trenčín sp. zn. 38OdK/57/2018, a po splnení
rozvrhu výťažku končí.

Zverejnením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Karol Porubčin, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.11.2018

K090739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mário Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 400, 958 42 Brodzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/359/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/359/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Mário Németh, nar. 28.05.1982, 958 42 Brodzany
400 týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K090740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seriš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2503 / 13, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/333/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/333/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Nehnuteľný majetok:
SZL č. 1
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

výmera m2: 6911
parc. reg.“E“, č.: 7732
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa
IČO

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1

1/64

42 499 500

cena: 76,-€
číslo LV: 1878
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Záložné právo

SZL č. 2
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

Konkurzy a reštrukturalizácie

Právny dôvod vzniku

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

1/128

42 499 500

cena: 8,50 €
číslo LV: 1879
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 3
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

Zabezpečená pohľadávka

výmera m2: 4248
parc. reg.“E“, č.: 7663
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa
IČO

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

1/64

42 499 500

cena: 46,50 €
číslo LV: 3273
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 4
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 1324
parc. reg.“E“, č.: 8077
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku
Záložné právo

Zabezpečená pohľadávka

výmera m2: 1546
parc. reg.“E“, č.: 8036
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa
IČO

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

Názov

Deň vydania: 27.11.2018

Zabezpečená pohľadávka

1/64
IČO
42 499 500

cena: 15,-€
číslo LV: 5243
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

Zabezpečená pohľadávka

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru
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SZL č. 5
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

Konkurzy a reštrukturalizácie

výmera m2: 338
parc. reg.“E“, č.: 8080
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa
IČO

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

1/64

42 499 500

Deň vydania: 27.11.2018

cena: 4,-€
číslo LV: 5243
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 6
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

výmera m2: 997
parc. reg.“E“, č.:7831
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa

SR- Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

Zabezpečená pohľadávka

1/32
IČO
42 499 500

cena: 22,-€
číslo LV: 5191
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 7
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

Zabezpečená pohľadávka

výmera m2: 2566
parc. reg.“E“, č.: 7832
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa
IČO

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

1/32

42 499 500

cena: 56,-€
číslo LV: 5191
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 8
1. POZEMOK:
druh: orná pôda
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

Zabezpečená pohľadávka

výmera m2: 5215
parc. reg.“E“, č.: 7946
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:

1/32

cena: 118,-€
číslo LV: 5224
štát: SR
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Názov

Konkurzy a reštrukturalizácie

Adresa

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

IČO
42 499 500

Deň vydania: 27.11.2018
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 9
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča
Názov

výmera m2: 1817
parc. reg.“E“, č.: 7998
spoluvlastnícky podiel:
Zabezpečený veriteľ:
Adresa

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

Zabezpečená pohľadávka

1/48
IČO
42 499 500

cena: 26,-€
číslo LV: 5235
štát: SR
Číslo
pohľ.
1,2,3

zabezp.

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

SZL č. 10
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

Názov

výmera m2: 4546
parc. reg.“E“, č.: 7744
spoluvlastnícky podiel:
3/64
Zabezpečený veriteľ:
Adresa

SR - Finančné riaditeľstvo Partizánska 1
SR – Colný úrad Trenčín
Zabezpečovacie právo
Právny dôvod vzniku

Zabezpečená pohľadávka

cena: 150,-€
číslo LV: 5177
štát: SR

IČO
42 499 500

Číslo
pohľ.
1,2,3

Výška
zabezp.
pohľadávky
Rozhodnutie Colného úradu Trenčín Daňové nedoplatky na spotrebnej dani z liehu, za 47.441,34 €
č.
680059628/2016
zo
dňa marec 2011, úrok z omeškania , náklady spojené so
30.11.2016
skladovaním a zničením tovaru

Záložné právo

Zabezpečená pohľadávka

zabezp.

V Trenčíne, 20.11.2018
JUDr. Darina Válková
správca

K090741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 955/28, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.11.2018

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:
22OdK/364/2018
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

Sp. zn.: 22OdK/364/2018, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 12.07.2018 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 16.10.2018 a podľa
vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Róbert Berky, nar.: 03.03.1988, trvale
bytom: Lánska 955/28, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika,
zrušuje.

V Trenčíne, dňa 22.11.2018
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca Róbert Berky

K090742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Škodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné 297, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/352/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/352/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu

V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.11.2018

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K090743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Anton Holúbek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovka ., 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/329/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/329/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Anton Holúbek, nar. 16.08.1978, Východná 9a/79, 911 08 Trenčín
Spisová značka správcu: 22OdK/329/2018 S1820

Spisová značka súdu: 22OdK/329/2018

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO:
35937874
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 2.
Suma prihlásenej pohľadávky por. č. 2.:
- 1. -

64,13 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 19.11.2018 o 13:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s,

K090744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kršková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 330/21, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/156/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/156/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o tom, že hnuteľný majetok prestal podliehať konkurzu
V konkurze na majetok dlžníka Ivana Kršková, nar. 13.7.1979, bytom Dubnica nad Váhom 018 41 sa
uskutočnili 3 ponukové konania, v ktorých sa nepodarilo speňažiť hnuteľný majetok a to motorové vozidlo Renault
Megane, zelená metalíza, rok výroby 1996, VIN VF1BA0E0515137826, EČ IL 314CB. Vzhľadom k tomu uvedené
motorové vozidlo prestalo podliehať konkurzu.
Podľa § 167p ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.Z. 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. Ponukové konanie skončilo dňa 19.11.2018.
Ak žiaden z veriteľov neprejaví záujem o vyššie opísané motorové vozidlo, správca ukončí konkurz.
V Trenčíne, 22.11.2018
JUDr. Darina Válková, správca

K090745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučmová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/189/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/189/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o o tom, že hnuteľný majetok prestal podliehať konkurzu
V konkurze na majetok dlžníka Monika Kučmová, nar. 28.7.1979, bytom Považská Bystrica 017 01 sa
uskutočnili 3 ponukové konania, v ktorých sa nepodarilo speňažiť hnuteľný majetok a to motorové vozidlo Opel
Corsa žltej farby, rok výroby 1996, VIN W0L000078V4100608, EČ
PB113BN. Vzhľadom k tomu uvedené
motorové vozidlo prestalo podliehať konkurzu.
Podľa § 167p ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.Z. 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. Ponukové konanie skončilo dňa 19.11.2018.
Ak žiaden z veriteľov neprejaví záujem o vyššie opísané motorové vozidlo, správca ukončí konkurz.
V Trenčíne, 22.11.2018
JUDr. Darina Válková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Svrček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čavoj 4, 972 29 Čavoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/57/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/57/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu všeobecnej podstaty:

Týmto opravujem súpis všeobnecnej podstaty zverejný dňa 22.09.2017 v obchodnom vestníku č. 181/2017 a
správne má byť súpis všeobecnej podstaty takto:
1-) parc. č. 804 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1444692 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
2)- parc. č. 805 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1375 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
3)- parc. č. 806 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 266 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
4)- parc. č. 807/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1250095 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
5)- parc. č. 807/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 9031 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
6)- parc. č. 814 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 110856 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
7)- parc. č. 976 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 56274 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
8)- parc. č. 984/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4456 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
9)- parc. č. 984/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 832 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
10)- parc. č. 993 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1423 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
11)- parc. č. 994 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1383 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
12)- parc. č. 1004 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 296 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
13)- parc. č. 1063 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4174 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14)- parc. č. 1104 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 41545 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
15)- parc. č. 1105 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4874 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
16)- parc. č. 1241 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 59814 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
17)- parc. č. 1247 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1804 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
18)- parc. č. 1248 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 2827 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
19)- parc. č. 1249 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 65137 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
20)- parc. č. 1250 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 11092 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
21)- parc. č. 1251 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 31901 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
22)- parc. č. 1252 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 17780 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
23)- parc. č. 1253 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 10761 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
24)- parc. č. 1254/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 368832 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
25)- parc. č. 1254/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1786 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
26)- parc. č. 1255 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 20859 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
27)- parc. č.1256/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 10662 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
28)- parc. č. 1256/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5999 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
29)- parc. č. 1256/3 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 32616 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
30)- parc. č.1373 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 729 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
31)- parc. č. 1383 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 11890 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
32)- parc. č. 1396 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 15623 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
33)- parc. č. 1415 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1296 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
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34)- parc. č.1437 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 32535 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
35)- parc. č. 1438 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 3390 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
36)- parc. č. 1439 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1182 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
37)- parc. č. 1440 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 17523 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
38)- parc. č. 1442/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 18400 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
40)- parc. č. 1442/3 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 9800 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
41)- parc. č. 1445/1 parcely „C“ ostatné plochy o výmere 25782 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
42)- parc. č. 1445/2 parcely „C“ ostatné plochy o výmere 19629 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
43)- parc. č. 1445/3 parcely „C“ ostatné plochy o výmere 84 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
44)- parc. č. 1445/4 parcely „C“ ostatné plochy o výmere 713 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
45)- parc. č. 1445/5 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, Slovenská republika, Okres:
Prievidza, Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
46)- parc. č. 1447 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5634 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
47)- parc. č. 1817 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 6104 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
48)- parc. č. 1846 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 8621 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
49)- parc. č. 1858 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 2364 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
50)- parc. č. 1859 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1233 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
51)- parc. č. 1860 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1263 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
52)- parc. č. 1861 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 127045 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
53)- parc. č. 1862 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1018 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
54)- parc. č. 1864 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 8493 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
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Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
55)- parc. č.1866 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1217 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
56)- parc. č. 1868 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5447 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
57)- parc. č. 1869/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 14155 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
58)- parc. č. 2025 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 90 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
59)- parc. č. 2037 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4061 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
60)- parc. č. 2038/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 209257 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
61)- parc. č. 2038/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4418 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
62)- parc. č. 2039 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 7611 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
63)- parc. č. 2040 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 73102 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
64)- parc. č. 2041/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 9674 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
65)- parc. č. 2042 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 19149 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
66)- parc. č. 2043 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5552 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
67)- parc. č. 2045 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5291 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
68)- parc. č. 2046 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5616 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
69)- parc. č. 2047/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4832 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
70)- parc. č. 2047/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 307 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
71)- parc. č. 2048 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5228 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
72)- parc. č. 2049 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5226 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
73)- parc. č. 2050 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5533 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

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

103

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

74)- parc. č. 2051/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4852 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
75)- parc. č. 2051/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1188 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
76)- parc. č. 2052 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5232 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
77)- parc. č. 2053 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5026 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
78)- parc. č. 2193 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 6387 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
79)- parc. č.2194 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 10739 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
80)- parc. č. 2215 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 95833 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
81)- parc. č. 2216 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 448 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
82)- parc. č. 2217 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 551 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
83)- parc. č. 2218 parcely „C“ Trvale trávne porasty o výmere 4938 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
84)- parc. č. 2229 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 4319 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
85)- parc. č. 2237 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 1908 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
86)- parc. č. 2270 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 30541 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
87)- parc. č. 2279/1 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 6452 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
88)- parc. č. 2282/1 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 2215 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
89)- parc. č. 2286 parcely „C“ trvale trávne porasty o výmere 7688 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
90)- parc. č. 2325 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 187202 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
91)- parc. č. 2435 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 11186 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

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

104

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

92)- parc. č. 2441parcely „C“ lesné pozemky o výmere 3391 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
93)- parc. č. 2469 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 6800 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
94)- parc. č. 2482/3 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 13868 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
95)- parc. č. 2525 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 21313 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
96)- parc. č. 2597/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 10551 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
97)- parc. č. 2598 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 170293 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
98)- parc. č. 2664/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 7634 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
99)- parc. č. 2779 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 3590 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
100)- parc. č. 2794 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 28400 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
101)- parc. č. 2845 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1022 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
102)- parc. č. 2846 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 80925 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
103)- parc. č. 2864 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 7249 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
104)- parc. č. 2866 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 2370 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
105)- parc. č. 2867/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 4991 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
106)- parc. č. 2867/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 406 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
107)- parc. č. 2868/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 5995 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
108)- parc. č. 2868/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 163 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
109)- parc. č. 2869 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 1222 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
110)- parc. č. 2886 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 12706 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
111)- parc. č. 2887/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 753 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
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112)- parc. č. 2887/4 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 12107 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
113)- parc. č. 2887/5 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 11666 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
114)- parc. č. 2887/10 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 12113 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
115)- parc. č. 2887/11 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 13113 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
116)- parc. č. 2887/13 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 14058 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
117)- parc. č. 2887/16 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 14122 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
118)- parc. č. 2887/17 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 13828 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
119)- parc. č. 2887/22 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 13621 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
120)- parc. č. 2890 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 43414 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
121)- parc. č. 2904/1 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 12780 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
122)- parc. č. 2904/2 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 910 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
123)- parc. č. 2905 parcely „C“ lesné pozemky o výmere 156367 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 867 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
124)- parc. č. 1390 parcely „C“ trvalé trávnaté porasty o výmere 992 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 888 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
125)- parc. č. 1425 parcely „E“ orná pôda o výmere 3631 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 888 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
126)- parc. č. 1427 parcely „E“ orná pôda o výmere 2324 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 889 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
127)- parc. Č. 1428 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 2355 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 889 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
128)- parc. č. 1918 parcely „E“ orná pôda o výmere 1283 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1062 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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129)- parc. č. 1921 parcely „E“ orná pôda o výmere 2315 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1062 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
130)- parc. č. 1922 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1421 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1062 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
131)- parc. č. 1935 parcely „E“ zastavaná plochy a nádvorie o výmere 25 m2, Slovenská republika, Okres:
Prievidza, Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1062 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
132)- parc. č. 2007 parcely „E“ orná pôda o výmere 3342 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1062 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
133)- parc. č. 1166 parcely „E“ orná pôda o výmere 4033 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1473 v podiele 1/6, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
134)- parc. č. 2939 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 2290 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1473 v podiele 1/6, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
135)- parc. č. 1007 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 988 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
136)- parc. č. 1442/1 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 170 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
137)- parc.č. 1444/1 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 224 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
138)- parc.č. 1444/2 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 234 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
138)- parc.č. 1444/3 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 186 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
139)- parc.č. 1444/4 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 83 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
140)- parc.č. 14446 parcely „C“ ostatná plocha o výmere 2121 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1422 v podiele 324/399851, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
141)- parc.č. 1426 parcely „E“ orná pôda o výmere 2625 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1208 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
142)- parc.č. 1924 parcely „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1791 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1208 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
143)- parc.č. 1925 parcely „E“ orná pôda o výmere 2542 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1208 v podiele 1/3, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
144)- parc.č. 1030 parcely „C“ orná pôda o výmere 553 m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Čavoj, k.ú. Čavoj, LV č. 1426 v podiele 1/2, Deň zápisu: 11.10.2018, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
22.11.2018 o 11:30 hod
Kolo dražby:
tretie kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne
územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/25 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/17- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 58 m2,
v podiele 777350/806400
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 203/2018 dňa 19. októbra 2018.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 22.
novembra 2018 o 11:30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 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. Alojz Žitník, správca úpadcu

K090748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
22.11.2018 o 10:00 hod
Kolo dražby:
tretie kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3965, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne
územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/31 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 486 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/30- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 52 m2,
V podiele 732500/806400.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 203/2018 dňa 19. októbra 2018.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 22.
novembra 2018 o 10:00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
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. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 2018
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K090749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
22.11.2018 o 09:30 hod
Kolo dražby:
tretie kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3944, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne
územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/29 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 469 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/28- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 49 m2,
v podiele 252065/268800
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 203/2018 dňa 19. októbra 2018.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 22.
novembra 2018 o 09:30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
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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neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 2018
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K090750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
22.11.2018 o 10:30 hod
Kolo dražby:
tretie kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúca sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne
územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/12 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 436 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/7- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 53 m2,
v podiele 777350/806400.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 203/2018 dňa 19. októbra 2018.
Výsledok dražby:

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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Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 22.
novembra 2018 o 10:30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 2018, JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K090751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
22.11.2018 o 11:00 hod
Kolo dražby:
tretie kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 3868, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec Trenčín, katastrálne
územie Kubrá:
- pozemok parcely č. KN-C 624/8 - ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 440 m2,
- pozemok parcely č. KN-C 624/18- ,,zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 55 m2,
v podiele 777350/806400.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 203/2018 dňa 19. októbra 2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 22.
novembra 2018 o 11:00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 22. novembra 2018
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K090752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Svrček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čavoj 4, 972 29 Čavoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/57/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/57/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Martin Hurtiš, ul. Matice slovenskej 17,Prievidza 97101, správca konkurznej podstaty dlžníka Peterv Svrček,
nar. 17.04.1976 trvale bytom Čavoj č. 4 týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 22OdK/57/2017, že v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do
zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1 veriteľ: Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava IČO:
35831154, prihlásená suma: 4 071,82.-eur
P2.1: veriteľ : Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinová 25, Bratislava, IČO: 35942436, prihlásená suma 3
755,48.-eur
P2.2: veriteľ : Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinová 25, Bratislava, IČO: 35942436, prihlásená suma 90.eur

K090753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmeny súpisu všeobecnej podstaty
Súpisová
hodnota

P.č. Predmet

1

obchodný podiel v obchodnej spoločnosti P plus G, s.r.o., so sídlom
Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, IČO: 45 326 592, zapísanej v
4 863,00 €
obchodnom registri OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 22382/R, v rozsahu
100 %

Typ zložky

Deň zápisu

Deň
vylúčenia

Dôvod
vylúčenia

Iná majetková
§ 76 ods.3
06.06.2013 21.11.2018
hodnota
ZKR

Dôvod zmeny :
Obchodná spoločnosť P plus G, s.r.o. zrušená dňom 30.10.2017 a vymazaná z obchodného registra ku dňu
05.01.2018 v dôsledku zániku zlúčením, pričom právnym nástupcom tejto spoločnosti sa stala obchodná
spoločnosť SASH promotion, s.r.o., so sídlom Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO : 47
205 237, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli Sro, vo vložke č. 35278/R.
Spoločníkom tejto spoločnosti úpadca už nie je. S ohľadom na uvedené a v súlade s ustanovením § 76 ods. 3
ZKR sa súpis všeobecnej podstaty mení tak, že sa z neho vypúšťa dotknutá súpisová zložka č. 1.

Súpisová
hodnota

P.č. Predmet
18
20
26
27
29
31

dve stoličky, rok nadobudnutia asi 2003, používané, v primeranom
stave
rohová sedačka, rok nadobudnutia asi 2005, materiál
pravdepodobne ekokoža, používaná, v primeranom stave
osem kovových stoličiek, rok nadobudnutia asi 2007, používané, v
primeranom stave
rohový pracovný stôl, rok nadobudnutia asi 2007, používaný, v
primeranom stave
pohovka a dve kreslá, rok nadobudnutia asi 2007, používané, v
primeranom stave
konferenčný stolík, rok nadobudnutia asi 2007, používaný, v
primeranom stave

20,00 €
200,00 €
80,00 €
120,00 €
45,00 €
10,00 €

Typ zložky Deň zápisu
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Deň
vylúčenia

06.06.2013 21.11.2018
06.06.2013 21.11.2018
06.06.2013 21.11.2018
06.06.2013 21.11.2018
06.06.2013 21.11.2018
06.06.2013 21.11.2018

Dôvod
vylúčenia
§ 76 ods.3
ZKR
§ 76 ods.3
ZKR
§ 76 ods.3
ZKR
§ 76 ods.3
ZKR
§ 76 ods.3
ZKR
§ 76 ods.3
ZKR

Dôvod zmeny :
Predmetné súpisové zložky zanikli ako veci v právnom zmysle. S ohľadom na uvedené a v súlade s ustanovením
§ 76 ods. 3 ZKR sa súpis všeobecnej podstaty mení tak, že sa z neho vypúšťajú dotknuté súpisové zložky č. 18,
20, 26, 27, 29 a 31.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K090754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENZO-VERONIKA-VES, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dežerice 342, 957 03 Dežerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 130 039
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/25/2010 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/25/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ku dňu 19.11.2018 bol doplnený súpis majetku podstát /všeobecná podstata / :
Správca dodatočne zistil majetok a pokračuje v prevádzkovaní časti podniku úpadcu. Správca zapisuje do súpisu
majetku úpadcu súpisovú zložku majetku : časť podniku úpadcu a majetok patriaci k nemu, súpisová hodnota
majetku: 5 000,00 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpis majetku správca vyhotovuje spôsobom podľa § 88 ods. 4 ZKR ( t.j. „ Ak správca pokračuje v prevádzkovaní
podniku, majetok patriaci k podniku môže zapísať do súpisu jednou položkou, po ukončení prevádzky správca bez
zbytočného odkladu zapíše majetok patriaci k podniku ako samostatné súpisové zložky majetku“ ).
Ing. Katarína Roderová

K090755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Beniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/311/2018 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/311/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Peter Beniak, nar. 02.04.1987, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949
01 Nitra, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/311/2018, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 165/2018 zo dňa 27.08.2018 zrušuje.
v Nitre dňa 22.11.2018

JUDr. Ladislav Barát
správca

K090756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vlačuhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 697/72, 935 32 Kalná nad Hronom - Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1967
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/5/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že bol splnený rozvrh výťažku
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 16.06.2017, č. k. 27OdK/5/2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Mária Vlačuhová, nar. 15.09.1967, bytom Kalná nad Hronom - Kálnica, SNP č. 697/72, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom: Mária Vlačuhová - UNITECH, so sídlom Levice, Pri Tehelni č. 10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 37425447 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil
spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751
(ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 120/2017 zo dňa
23.06.2017.
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
10.03.2017, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 10.03.2017,
súčinností tretích osôb, vyhlásenia dlžníka zo dňa 07.07.2017 a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Mária
Vlačuhová, nar. 15.09.1967, bytom Kalná nad Hronom - Kálnica, SNP č. 697/72, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom: Mária Vlačuhová - UNITECH, so sídlom Levice, Pri Tehelni č. 10, IČO: 37425447, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Vlačuhová, nar. 15.09.1967, bytom
Kalná nad Hronom - Kálnica, SNP č. 697/72, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Mária
Vlačuhová - UNITECH, so sídlom Levice, Pri Tehelni č. 10, IČO: 37425447, zrušuje.
V Nitre, dňa 22.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velčice 295, 951 71 Zlaté Moravce (t.č. Čáčov 338, 905 01 Se
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/153/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/153/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že bol splnený rozvrh výťažku
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 12.04.2018, č. k. 31OdK/153/2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Jana Škodová, nar. 20.07.1977, bytom Velčice 295, 951 71 Zlaté Moravce, t. č. Čáčov 338, 905 01 Senica
(ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES
Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako
„Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 76/2018 zo dňa 19.04.2018.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
10.11.2017, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 13.03.2018,
súčinností tretích osôb, vyhlásenia dlžníka zo dňa 26.04.2018 a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Jana
Škodová, nar. 20.07.1977, bytom Velčice 295, 951 71 Zlaté Moravce, t. č. Čáčov 338, 905 01 Senica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jana Škodová, nar. 20.07.1977, bytom
Velčice 295, 951 71 Zlaté Moravce, t. č. Čáčov 338, 905 01 Senica, zrušuje.
V Nitre, dňa 22.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K090758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Birdáč Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 166, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/332/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/332/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Nitra č. 32OdK/332/2018 - 30 zo dňa 18.09.2018 ustanovený za
správcu majetku dlžníka - Alexander Birdáč, nar. 15.07.1951, bytom Šarovce 166, 935 52 Šarovce (ďalej ako
„dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2018 dňa 25.09.2018.
V zmysle ust. §167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (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 ust. §167v zákona č. 7/2005 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 ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 15.10.2018, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom
nehnuteľného ani hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia
§167h ZKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Alexander
Birdáč, nar. 15.07.1951, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Alexander Birdáč, nar. 15.07.1951, občan SR,
vedený pod sp. zn.: 32OdK/332/2018 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch 22.11.2018
Ing. Jozef Kulich, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lauro Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4849 / 35, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2018 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/35/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/35/2018 zo dňa 13.8.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Peter Lauro, nar. 4.7.1999, bytom G. Bethlena 35, Nové
Zámky. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 160/2018 zo dňa 20.8.2018.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konaia zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Nakoľko správca zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu v danej konkurznej veci neprihlásil žiadny veriteľ,
správca oznamuje, že konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Nitra pod č.k 28OdK/35/2018 vo vzťahu
k dlžníkovi Peter Lauro, nar. 4.7.1999, bytom G. Bethlena 35, Nové Zámky sa končí z dôvodov § 167v ods. 2
ZKR.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K090760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöpová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 12/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/142/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/142/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Nitra č. 31OdK/142/2018 -31 zo dňa 11.4.2018 ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Helena Fülöpová, nar. 22.01.1949, Špitálska 12/7, 945 01
Komárno (ďalej ako „dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2018 dňa 18.04.2018.
V zmysle ust. §167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 03.05.2018, som zistil, že dlžník je vlastníkom hnuteľného
majetku – Kapitálového životného poistenia, ktorý som v zmysle ustanovenia §167h ZKR zaradil do súpisu
všeobecnej podstaty (súpis majetku dlžníka bol uverejnený v OV č. 119/2018 dňa 21.06.2018).
Vyššie uvedený majetok bol speňažený Výpoveďou poistnej zmluvy o životnom poistení a zaslaní odkupnej
hodnoty poistenia poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. na správcovský účet. Správca následne
vyhotovil Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol uverejnený OV č. 206/2018 dňa 24.10.2018
pod č. K080832. Po uplynutí lehoty na podanie námietok ku konečnému rozvrhu správca uhradil jednotlivým
prihláseným veriteľom prislúchajúci podiel zo speňaženia majetku dlžníka.
V zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Helena Fülöpová, nar.
22.01.1949, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Helena Fülöpová, nar. 22.01.1949,
občan SR, vedený pod sp. zn.: 31OdK/142/2018 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch 22.11.2018
Ing. Jozef Kulich, správca

K090761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromátka Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4849 / 33, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/163/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/163/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marek Hromátka, nar. 24.5.1977, bytom G. Bethlena 33, 940 02 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 15. novembra 2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK
Česká
republika, s.r.o.

Ulica:

a Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

50003 Česká
republika

Prihlásená
suma
Celková suma
157,67 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Krajčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1991
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-392-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/291/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s. správca dlžníka Zuzana Krajčová

K090763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puškáč Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 946 / 88, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/190/2018 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/190/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31OdK/190/2018 zo dňa 10.5.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Branislav PUŠKÁČ, nar. 2.8.1984, bytom
Družstevná 88, 935 41 Tekovské Lužany, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Puškáč STAVMIX
s miestom podnikania Družstevná 946/88, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 44988559 . Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 94/2018 zo dňa 17.5.2018
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "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."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo 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.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 22.11.2018 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, (OV č. 217/2018 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.11.2018) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Branislav PUŠKÁČ, nar. 2.8.1984, bytom Družstevná 88, 935 41 Tekovské Lužany, podnikajúci pod
obchodným menom Branislav Puškáč STAVMIX s miestom podnikania Družstevná 946/88, 935 41
Tekovské Lužany, IČO: 44988559 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K090764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Macvalda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 3459/36, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/186/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/186/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Barkoci, S1528, správca dlžníka: Tomáš Macvalda, nar. 15.7.1980, bytom Mochovská 3459/36,
934 05 Levice (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka dospel k záveru, že dlžník je vlastníkom
osobného motorového vozidla FORD FOCUS, ako bolo zverejnené v OV č. 168/2018 zo dňa 31.08.2018.
Uvedená súpisová zložka však v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR prestala podliehať konkurzu. Na základe
uvedeného správca preto vylúčil zo súpisu majetku predmetnú spisovú zložku; vylúčenie súpisovej zložky majetku
zo súpisu je publikované v OV č. 224/2018 zo dňa 21.11.2018.
Na základe týchto skutočností a vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Nitre, dňa 22.11.2018
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K090765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesaj Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letomostie 4359 / 11, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/215/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/215/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1 – Hnuteľná Vec

Popis: Motocykel JINLUN JL 150-5,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kategória L3e
Evidenčné číslo: NZ034AF
výrobné číslo VIN LJ5PF507951030759
rok výroby: 2005
Stav opotrebovanosti: používaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Hodnota : 200,- Eur

Súpisová zložka č. 2 – Hnuteľná Vec

Popis: Motocykel DUCATI, MONSTER
číslo typového schválenia ES e3*92/61*0030
Evidenčné číslo:
výrobné číslo 60OA2
rok výroby: 1999
Stav opotrebovanosti: havarovaný
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Hodnota : 100,- Eur

K090766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Budáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbehy 553, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/334/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/334/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol Budáč, nar.: 27.06.1962, bytom
Zbehy 553, 951 42 Zbehy, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Budáč, s miestom podnikania Zbehy 553,
951 42 Zbehy, IČO: 34 319 930, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 381,- EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 5.1.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 14.11.2018
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K090767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Papp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 22/1500, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.5.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/341/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/341/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejná ponuka na odpredaj hnuteľnej veci – osobného motorového vozidla – Prvé kolo
v konkurze, ktorý vyhlásil Okresný súd v Nitre uznesením zo dňa 1.10.2018, č.k. 31OdK/341/2018, na dlžníka
Róbert Papp, nar. 15.5.1992, bytom Bernolákova 1500/22, 955 01 Topoľčany, podnikajúci pod obchodným
menom : Róbert Papp, s miestom podnikania Bernolákova 1500/22, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 574 230, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.12.2017.Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán,
kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejnil v obchodnom vestníku dňa 22.11.2018, č. OV 225/2018, č.
zverejnenia K089746 súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nasledovne :
Typ majetku : Hnuteľná vec
Popis majetku : Osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA STATION WAGON, EČ TO900DH, AC kombi, šedá
metalíza, zdvihový objem valcov 1910 m3, najväčší výkon motora 88 kW, druh paliva : nafta motorová.
Stav majetku : Vozidlo je pojazdné, avšak dosahuje rýchlosť cca len 60 km/hod. Pravdepodobný dôvod je
vada DPF filtra alebo EGR ventilu. Predná kapota je ošmirgľovaná a bez laku. Má najazdených 238 tis. km.
STK a emisná kontrola bola vykonaná do september 2018.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka : 1/1
Vozidlo je odstavené v Topoľčanoch
Súpisová hodnota odhadnutá správcom podľa cenovej kalkulačky pre osobné motorové vozidlá : 2.000,00
€.
Ďalej len ponúkaný majetok.
Podľa § 167p ZKR - Speňaženie hnuteľných vecí
1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom
konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na
predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku. 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.
(2) 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
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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.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
§ 167r - Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.
Podmienky ponukového konania :
·
·

·
·
·
·

Lehota na doručenie ponuky správcovi je do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na odpredaj
v Obchodnom vestníku.
Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku a posledný deň ponuky je pätnásty deň vrátane.
Pokiaľ posledný deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným
dňom je nasledujúci pracovný deň.
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako ponuka uplatnená
v ďalšom kole ponukového konania, ak s tým bude záujemca súhlasiť.
Ponuku na odkúpenie majetku musí záujemca zaslať písomne na adresu správcu : JUDr. Jozef
Majorán, konkurzný správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, inak sa na ponuku neprihliada.
Na obálke musí byť viditeľne vyznačená poznámka : „Ponuka v konkurze 31OdK/341/2018“.
V prípade, ak na obálke nebude uvedené vyznačené, na ponuku sa prihliada, avšak správca neručí
za to, že obálku otvorí predčasne, pred uplynutím lehoty na doručovanie ponúk.
Aby sa na ponuku prihliadalo, musia v nej byť uvedené nasledovné údaje :
o Identifikácia záujemcu tak, že :
§ fyzická osoba ktorá mieni odkúpiť ponúkaný majetok ako nepodnikateľ, musí
uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
§ fyzická osoba ktorá mieni odkúpiť ponúkaný majetok ako podnikateľ na IČO, musí
uviesť obchodné meno, miesto podnikania a IČO,
§ právnická osoba musí uviesť obchodné meno, sídlo a IČO.

Pokiaľ v ponuke nie je uvedená identifikácia záujemcu týmto spôsobom, na ponuku sa neprihliada.

o
o

Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo a mailový kontakt.
Toto však na prihliadanie nemá dopad.
Ponuka musí obsahovať cenovú ponuku, za akú mieni záujemca majetok odkúpiť,
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zaokrúhlenú na celé EURO nahor. Inak sa na ponuku neprihliada.
Ponuka musí obsahovať záväzok zložiť na účet správcu celú ponúkanú sumu ako zálohu
a to bez zbytočného odkladu po oznámení záujemcovi zo strany správcu, že je úspešným
záujemcom. Bez zloženia zálohy v plnom rozsahu správca Zmluvu o prevode majetku
neuzatvorí. Ak nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani v ďalšej primeranej lehote
poskytnutej správcom, alebo ak správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na adrese
uvedenej v ponuke, považuje sa toto kolo za zmarené a správca pristúpi k vyhláseniu
ďalšieho kola.
Ponuka musí obsahovať bankové údaje, na základe ktorých správca vráti záujemcovi
zloženú zálohu, ak situácia, ktorá vrátenie zálohy vyžaduje, nastane.
Písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje vykonať formálny
prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
prevodu motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok a to vo vlastnej réžii a na
vlastné náklady. Inak sa na ponuku neprihliada.
Záujemca musí v ponuke prehlásiť, že si je vedomí nasledovného :
§ správca neručí za to, že okrem vyššieho popisu stavu majetok nemá aj iné chyby
a vady a u správcu nie je možné reklamovať stav vozidla počas uzatvárania Zmluvy
o prevode a ani následne, stav vozidla si môže záujemca zistiť osobnou
prehliadkou a odkupuje vozidlo v stave v akom stojí a leží na vlastnú
zodpovednosť,
§ správca nie je povinný uhradiť žiadne náklady súvisiace s prevodom, všetky
náklady hradí záujemca v plnom rozsahu (správne poplatky, poistenia a všetky
súvisiace náklady),
§ spojazdnenie motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie, vykoná záujemca na
vlastné náklady po odhlásení dlžníka ako vlastníka a držiteľa vozidla, prípadne
vykonaní súvisiacich úkonov, ak sa záujemca so správcom nedohodne inak.

Pokiaľ nebude ponuka obsahovať uvedené prehlásenie, neprihliada sa na ňu.
·
·

·
·

·
·
·

·

V prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu
a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy o
prevode odstúpiť.
V prípade, ak nebude z dôvodov na strane správcu možné vykonať prevod a prepis na
príslušných inštitúciách, správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na
správcovský účet bez zbytočného odkladu a to na bankový účet, ktorý je v ponuke ako bankový
údaj uvedený, ak sa so záujemcom nedohodne inak,
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca všetky ponuky naraz otvorí do 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca po zistení najvyššej ponuky, alebo po vyžrebovaní úspešného záujemcu, oznámi
záujemcovi že uspel a oznámi mu bankové údaje na zloženie ponúkanej sumy ako zálohy. Ak
záujemca nezloží ponúkanú sumu v lehote stanovenej správcom, je ponukové konanie zo strany
úspešného záujemcu zmarené.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo bude ponuka zmarená, správca bez
meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania, alebo oznámi, že majetok prestáva podliehať
konkurzu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a to aj keď spĺňajú vyššie uvedené
náležitosti a vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania.
V prípade, ak už bude zložená záloha na kúpnu cenu a bude prebiehať proces uzatvárania zmluvy
o prevode motorového vozidla, ale ešte nedôjde k jej platnému uzatvorenia a osoba blízka podľa
§167r odsek 4 ZKR prejaví záujem vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r odsek 1, 2
ZKR, správca preruší proces uzatvárania zmluvy až do momentu, kým osoby blízka nezloží
príslušnú sumu na správcovský účet. Momentom zloženia tejto sumy sa považuje ponuka
úspešného záujemcu za odmietnutú, čo správca včas úspešnému záujemcovi oznámi. Správca
súčasne s oznámením o odmietnutí ponuky úspešnému záujemcovi vráti zloženú zálohu späť na
bankový účet, ktorý je v ponuke ako bankový údaj uvedený. To isté platí v prípade prevodu
majetku na veriteľa v zmysle ZKR.
Ohliadka motorového vozidla je možná po dohode s dlžníkom v mieste, kde sa motorové vozidlo
nachádza. Ohliadka je možná len po predchádzajúcej dohode s dlžníkom na tel. č. 0910 372 998.
Dohodu s dlžníkom o ohliadke je potrebné súčasne oznámiť správcovi.
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Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je : JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01
Levice. Číslo telefónu : 0905 328 946. Mailová adresa : office@majoran.sk
JUDr. Jozef Majorán, správca

K090768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Šillo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 51/19, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/10/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/10/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Kristián Šillo, nar. 22.07.1979,
bytom: Pod Záhradami 51/19, 943 42 Gbelce, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.,
že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec 1647,78 €
Králové, IČO: 24 785 199, Česká republika

Úroky Úroky
z Poplatok
omeškania omeškania

z Náklady
uplatnenia

88,92 €

z Suma spolu Č.v zozname
pohľad.
1736,70 €

6

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch dňa 22.11.2018
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K090769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kateřina Lukáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 40, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/7/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Kateřina Lukáčová, nar.
13.10.1973, bytom 935 52 Šarovce 40, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z., že po
základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

Úroky Úroky
z Poplatok
omeškania
omeškania

KRUK
Česká
a Slovenská
republika
s.r.o., 191,09 €
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24 785 199, Česká republika

z Náklady
uplatnenia

z Suma
Č.v zozname
spolu
pohľad.
191,09 € 6
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Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch dňa 22.11.2018
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K090770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudecová Viola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Vodná , 945 01 Komárno) 15/13, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/333/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/333/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty v oddlžení konkurzom dlžníka: Viola Hudecová, nar. 21.3.1951, bytom 945 01
Komárno, t.č. Vodná 15/13, 945 01 Komárno podľa ust. 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 22.11 2018
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K090771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Milan Barát, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Ing. Milan Barát - ANSATEL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/9/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/9/2018
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
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Ing. Milan Barát, nar. 28.12.1964, bytom T. Vansovej 5246/13, 940 02
Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Milan Barát – ANSATEL, s miestom
podnikania T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky, spis. zn. 23OdK/9/2018, v súlade s ust. § 167l ods. 3
ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24785199
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Prihlásená suma spolu: 1.604, 64 EUR
Dátum zápisu: 21.11.2018

V Nitre, dňa 22.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca

K090772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nemeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1278/29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.6.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/348/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/348/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu úpadcu Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
32OdK/348/2018-29 zo dňa 8.10.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Nemeš, nar.
15.6.1981, bytom 949 01 Nitra, Rybárska 1278/29, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Nemeš, s
miestom podnikania 949 01 Nitra, Rybárska 1278/29, IČO: 47 900 024 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 16.10.2018 zverejnením v OV 199/2018 dňa 15.10.2018 pod
značkou K077582.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok Peter Nemeš, nar. 15.6.1981, bytom 949 01 Nitra,
Rybárska 1278/29, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Nemeš, s miestom podnikania 949 01 Nitra,
Rybárska 1278/29, IČO: 47 900 024, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZKR
nezistil žiadny majetok úpadcu podliehajúci konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty.

V Leviciach, dňa 22.11.2018

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca 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

128

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

K090773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Csenteová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/186/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/186/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zuzana Csenteová, nar. 14.11.1963, trvale bytom Špitálska 2, 945 01 Komárno,
v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
48. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 209,16 €;
49. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 18,82 €;
50. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 55,90 €;
51. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 7.144,16 €;
52. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, vo výške 7.949,24 €.
LexCreditor k.s.

K090774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mráz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1524/2, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/41/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Tomáš Mráz, nar. 02.05.1977, trvale bytom Pri kaštieli 1524/2, 941 01 Bánov, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
3. Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, vo výške 1.108,34 €.
LexCreditor k.s.
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K090775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Krajčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 1114/19, 925 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/211/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/211/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Danka Krajčová, nar. 18.07.1963, trvale bytom Lúky 1114/19, 925 01 Vráble, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
5. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, vo výške 223,74 €.
LexCreditor k.s.

K090776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCODEC spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/82/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/82/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s Uznesením Okresného súdu Nitra, sp.
zn. 32K/82/2015 zo dňa 14.03.2018, ktorým súd udelil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu INCODEC
spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236 v súlade s ust. § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o predaji podniku prevedený podnik úpadcu,
b) podnik úpadcu (ďalej len „podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania.
V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci,
práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho
prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a
nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve,
c) majetok patriaci k podniku úpadcu je podrobne definovaný v Zozname majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý
tvorí Prílohu č. 1 a v Prílohe č. 2 záväzných podmienok ponukového konania, ktorej obsahom je zmluvný prehľad,
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zoznam súdnych a iných sporov, zoznam pohľadávok úpadcu a zoznam nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva d) záujemca
nemá
žiadne
splatné
peňažné
záväzky
voči
úpadcovi.

2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 1.000,- EUR + DPH, ktorý
uhradí v prospech účtu IBAN č. SK19 1100 0000 0029 2891 1185 vedený v Tatra banka, a.s. alebo po dohode
so správcom, uhradí tento poplatok k rukám správcu, a to za každý jednotlivý výtlačok, Záväzné podmienky
ponukového konania so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1), ktorý bude predmetom
odplatného prevodu podniku, so Zmluvným prehľadom, Zoznamom súdnych a iných sporov, Zoznamom
pohľadávok, Zoznamom nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov (Príloha č. 2), so
Zmluvou o predaji podniku (Príloha č. 3), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohodou o
zmluvnej pokute (Príloha č. 4).
b) záujemca si môže dohodnúť so správcom termín ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu, a to písomne buď
poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravcovska@fardouspartners.com. Obhliadka sa
uskutoční po dohode so správcom v areáli úpadcu na adrese Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce.
c) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu, v
jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 32K/82/2015 - neotvárať“, a to
tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v
Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje najbližší
pracovný deň.
d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.c) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
e) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená vrátane ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu a nahliadnutie
do podkladov týkajúcich sa podniku získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu
2.2 písm. a) a zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny záujemcom najneskôr v
deň podania ponuky na účte IBAN č. SK19 1100 0000 0029 2891 1185 vedený v Tatra banka, a.s.
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V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH (predaj podniku je podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
oslobodený od DPH) za odkúpenie podniku minimálne v hodnote 70 % znaleckej hodnoty všetkých súpisových
zložiek majetku uvedeného v súpise majetku. Kúpna cena zahŕňa súbor vlastníckych práv k veciam, iných práv a
iných majetkových hodnôt, práv vyplývajúcich z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva ako aj práv a
povinností z pracovnoprávnych vzťahov, teda všetkých súpisových zložiek majetku uvedených v súpise majetku
všeobecnej a oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku, podľa stavu ku dňu zverejnenia
oznámenia o konaní ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na prípadné vylúčenie
súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku, zníženie výšky peňažných pohľadávok dobrovoľnou úhradou
dlžníkom úpadcu, prípadne zníženie výšky pohľadávok z účtu z dôvodu ich použitia na priebežné uhrádzanie
pohľadávok proti podstate
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o uhradení nenávratného poplatku 1.000,- EUR + DPH podľa bodu 2.2 písm. a) podmienok ponukového
konania (fotokópia)

f) doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj podniku na účet IBAN č. SK19 1100 0000 0029
2891 1185 vedený v Tatra banka, a.s.
g) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ichpodpísané
oprávnenou osobou
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu, ktorý predstavuje 30% z ponúknutej kúpnej ceny
i) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis záujemcu)
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu v súlade s Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32K/82/2015 zo dňa 14.03.2018.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji
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podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za podnik najneskôr do dňa podpisu Zmluvy
o predaji podniku so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy o
predaji podniku.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej správcom,
alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 30% z
ponúknutej kúpnej ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu do oddelenej podstaty ako
zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V
prípade
akýchkoľvek
ďalších
spravcovska@fardouspartners.com.

otázok

prosím

kontaktujte

správcu

písomne

na

e-mail:

V Nitre dňa, 22.11.2018
JUDr. Fadi Fardous, správca

K090777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Juhász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/195/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/195/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Ján Juhász, nar. 9.3.1954, bytom Komárňanská cesta 16, 940 02
Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Ján Juhász, s miestom podnikania Komárňanská cesta 16,
940 012 Nové Zámky, IČO: 32 793 201, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.5.2014, 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 22.11.2018

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K090778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Zeleňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Jatov 133, 941 10 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/69/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/69/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka: Jaroslav Zeleňák, nar. 05.11.1978, bytom Dolný Jatov 133, 941 10 Jatov, sp. zn.:
28OdK/69/2018, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu
povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.

V Nitre, 23.11.2018

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bogdán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 87/3, 935 94 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1976
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/311/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/311/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Miroslav Bogdán, nar.: 11.12.1976, bytom
Družstevná 83/7, 935 94 Veľký Ďur, t.č. Hontianska Vrbica 138, 935 55 Hontianska Vrbica , konanie vedené
na OS Nitra, sp. zn.: 32OdK/311/2018 vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka – nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2491 v k.ú. Bíňa, zapísanej v súpise majetku
konkurznej podstaty, súpisová zložka č. 4, zverejnené v OV č. 209/2018 zo dňa 29.10.2018.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„PONUKOVÉ KONANIE – Miroslav Bogdán - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy odosielateľa
uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty
do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať.

Záujemcovia o kúpu peňažných pohľadávok v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s. č. účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
správcu najneskôr do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť
súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet.
Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom
rozsahu.

Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
·

·

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

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

K090780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mištrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietava 143, 013 18 Lietava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1958
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/264/2018/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/264/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Štefan Mištrík, nar. 19.12.1958, trvale Lietava 143, 013 18 Lietava, týmto v
zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na
tel. č.: 0915720328, resp. e-mail: tfiolek@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869.

K090781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozmonautov 3954/21, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-340-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/106/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca dlžníka: Petra Cicková, Kozmonautov
3954/21, 036 01 Martin, IČO: /r.č.: / nar.: 01.01.1986 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca
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K090782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slabejová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podvysoká 170, 023 57 Podvysoká 170
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/4/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Podľa § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/, správca oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate vo
všeobecnej podstate.
V súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR, správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K090783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupák Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Makov 141, 023 56 Makov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/50/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/50/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Július Čupák, nar. 31.01.1985, bytom Čierne 141, 023
56 Makov, podnikajúceho pod obchodným menom Július Čupák - Lespron, s miestom podnikania Čierne
141, 023 56 Makov, IČO: 41 361 024 (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 02.03.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 26.04.2018 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha
konkurzu v súlade s ust. § 166i ZKR, avšak výťažok dosiahnutý speňažením konkurznej podstaty ani len nepokryl
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR.
Správca v zmysle ustanovenia § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Július Čupák,
nar. 31.01.1985, bytom Čierne 141, 023 56 Makov, podnikajúceho pod obchodným menom Július Čupák Lespron, s miestom podnikania Čierne 141, 023 56 Makov, IČO: 41 361 024, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Július Čupák, nar. 31.01.1985, bytom Čierne 141,
023 56 Makov, podnikajúceho pod obchodným menom Július Čupák - Lespron, s miestom podnikania Čierne
141, 023 56 Makov, IČO: 41 361 024, občan SR, vedený Okresným súdom Žilina, pod sp. zn. 1OdK/50/2018
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K090784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Moric " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9PDK/145/2018 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9ODK/145/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Jozef Moric, nar. 18. 11.
1975, bytom Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Moric – JOMI,
s miestom podnikania Žabokreky 102, 038 40 Žabokreky, IČO: 43 229 492, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná
34, 010 01 Žilina, č. k. 9ODK/145/2018 oznamuje konkurzným veriteľom v súlade s ust. § 28 ods. 3) zákona
č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa:
21. 11. 2018 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok poradové číslo 1, pohľadávka poradové
číslo 1 – 44 veriteľa EKOPROFIL, s. r. o., Antona Bernoláka 75/35, Žilina, IČO: 36 773 727 a bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod č. 11/E-1-44.
Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že v súlade s ust. § 32 ods. 3) a ods. 8) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu
na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia a súčasne je zložená kaucia pre popretie pohľadávky,
ktorú môžu skladať v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz
Republik and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN:
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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
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a najviac 10 000 Eur.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 22. 11. 2018

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K090785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Priečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17.novembra 2700/16, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1981
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-388-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/166/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s. správca dlžníka Gabriela Priečková

K090786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišský Ľuboslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 121, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/261/2018 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/261/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie zverejnené dňa 21.11.2018 v OV224/2018, K089318 je z dôvodu chyby v písaní
(nesprávne uvedená súpisová hodnota ponúkaného majetku) ZRUŠENÉ a nahrádza sa novým nižšie
uvedeným ponukovým konaním:
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľuboslav Šarišský, nar. 25.07.1978, bytom: Liptovská Porúbka 121, 033
01 Liptovská Porúbka, v súlade s ust. §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to: Osobné motorové
vozidlo zn. FIAT PUNTO
Číslo Popis súpisovej zložky
Osobné

motorové

Právny dôvod zápisu
vozidlo

zn. FIAT

PUNTO, VIN:

Technický stav

Majetok, ktorý patril dlžníkovi Jazdené,

Súpisová
hodnota
EUR

technický

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

139

v

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

Majetok, ktorý patril dlžníkovi Jazdené, technický
ZFA18800004116808, Rok výroby: 2000, ECV: LM875CT, farba:
ku dňu vyhlásenia konkurzu stav primeraný veku 300,00
žltá metalíza zlatá, počet KM: 157200, obsah motora: 1,2 – benzín,
§ 167h ods. 1 ZKR
vozidla
sedan

1

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku) na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka - 8OdK/261/2018/S1304 – neotvárať“.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem (súbor majetku),
výšku ponúknutej kúpnej ceny v Eur,
číslo bankového účtu záujemcu,
doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu.

Účet správcu:
Banka: ČSOB banka, a.s., č. ú. IBAN: SK41 7500 0000 0040 2516 1845
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „8OdK/261/2018/S1304 – záloha“.
Ostatné podmienky:
Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti
uvedené v tomto oznámení alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude nižšia ako 35% zo súpisovej hodnoty
ponúkaného majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace s registráciou na
príslušnom dopravnom inšpektoráte /správne poplatky/ hradí kupujúci.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov na zákonné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
v súlade s ust. § 167r ZKR.
JUDr. Radovan Birka, správca

K090787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Nováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 105/27, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/225/2018/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/225/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Katarína Nováková, nar. 22.12.1977, trvale
Bystrická 105/27, 015 01 Rajec, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 22.11.2018 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
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Žilina, 22.11.2018
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K090788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/227/2018 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/227/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Puška, nar. 21.11.1964, bytom
Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 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 (ďalej len
ZKR) oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené § 167t ods.1
ZKR, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Puška, nar. 21.11.1964, bytom Sládkovičova 1309/1,
031 01 Liptovský Mikuláš sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 24.08.2018, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 12.11.2018, ako aj
vlastných zistení a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku
oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Puška, nar.
21.11.1964, bytom Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K090789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3378/63 3378/63, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/142/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/142/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU
Kamila Majerová, nar. 20.10.1945, sp. zn. 1OdK/142/2017
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1./ pozemok – trvalé trávne porasty parc. CKN č. 598 o výmere 48800 m2 – spoluvlastnícky podiel
5208/3360000, k. ú. Riečnica, obec Nová Bystrica, okres Čadca , LV č. 492

2./ pozemok – lesné pozemky parc. CKN č. 599 o výmere 105698 m2 – spoluvlastnícky podiel 1730/1008000, k.
ú. Riečnica, obec Nová Bystrica, okres Čadca , LV č. 491

3./ pozemok – lesné pozemky parc. CKN č. 597/1 o výmere 228312 m2 – spoluvlastnícky podiel 62/24000, k. ú.
Riečnica, obec Nová Bystrica, okres Čadca , LV č. 480

4./ pozemok – Trvalé trávne pozemky parc. CKN č. 4727/1 o výmere 23244 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

5./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/2 o výmere 284 m2 – spoluvlastnícky podiel 10125/2142720,
k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

6./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/3 o výmere 121925 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

7./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/4 o výmere 30988 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

8./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/5 o výmere 19861 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

9./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/6 o výmere 309 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

10./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/7 o výmere 362 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

11./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/8 o výmere 35 m2 – spoluvlastnícky podiel 10125/2142720,
k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

12./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/9 o výmere 362 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509
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13./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/10 o výmere 35 m2 – spoluvlastnícky podiel 10125/2142720,
k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

14./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/11 o výmere 35 m2 – spoluvlastnícky podiel 10125/2142720,
k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 509

15./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/12 o výmere 362 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

16./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/13 o výmere 41 m2 – spoluvlastnícky podiel 10125/2142720,
k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

17./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/14 o výmere 1086 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

18./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/15 o výmere 33063 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

19./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/16 o výmere 3511 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

20./ pozemok – Trvalé trávne porasty parc. CKN č. 4727/17 o výmere 70 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

21./ pozemok – Ostatné plochy parc. CKN č. 4727/18 o výmere 4029 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

22./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/19 o výmere 23411 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

23./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/20 o výmere 2603 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

24./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/21 o výmere 868 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360
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25./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/22 o výmere 868 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

26./ pozemok – Lesné pozemky parc. CKN č. 4727/23 o výmere 868 m2 – spoluvlastnícky podiel
10125/2142720, k. ú. Terchová, obec Terchová, okres Žilina , LV č. 9360

súpisová hodnota spolu za súbor majetku: 1.900 Eur

Veci vyradené zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu s poukazom na § 167p ods. 2 ZKR, pretože
prestávajú podliehať konkurzu z dôvodu, že sa tieto nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3378/63 3378/63, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/142/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/142/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 1OdK/142/2017,
na majetok dlžníka Kamila Majerová, nar. 20.10.1945, bytom Petzvalova 3378/63, 010 15 Žilina, oznamuje, že
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Žilina 22.11.2018
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Bočko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 895/3, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
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Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/226/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/226/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 3OdK/226/2018-25 zo dňa 19.9.2018 ustanovená do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Mário Bočko, nar. 11.4.1979, trv. bytom SNP 895/3, 014 01
Bytča – Veľká Bytča, korešpondenčná adresa: Treskoňova 11, 014 01 Bytča do 5.11.2016 podnikajúci pod
obchodným menom : Mário Bočko Bostav, s miestom podnikania: SNP 895/3, 014 01 Bytča- Veľká Bytča,
IČO: 40 068 510.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom
, čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Mário Bočko, nar. 11.4.1979, trv.
bytom SNP 895/3, 014 01 Bytča – Veľká Bytča, korešpondenčná adresa: Treskoňova 11, 014 01 Bytča do
5.11.2016 podnikajúci pod obchodným menom : Mário Bočko Bostav, s miestom podnikania: SNP 895/3, 014 01
Bytča- Veľká Bytča, IČO: 40 068 510 zrušuje.
JUDr. Alena Balážová - správca

K090792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.9.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/221/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/221/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 7OdK/221/2018-23 zo dňa 18.9.2018 ustanovená do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníčky: Martina Lacková, nar. 3.9.1989, trvale E.B. Lukáča 410/8, 036
01 Martin.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníčke ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom
, čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníčky v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníčky : Martina Lacková, nar. 3.9.1989,
trvale E.B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin zrušuje.
JUDr. Alena Balážová - správca

K090793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrzal Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/7/2018 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/7/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE MAJETKU ZO SÚPISU

sp. zn.: 9OdK/7/2018/S1625

Konkurzné konanie dlžník: Martin Vrzal, nar. 09.03.1977, bytom mesto Martin, adresa na doručovanie
Železničná 7, 038 61 Vrútky,
1/ motorové vozidlo FIAT SCUDO MT270AL rok výroby 1999, modrá farba, pojazdný opotrebený primerane veku,
bez STK a emisnej kontroly skončené 01/2018, naftový motor, 6 miestne, úžitkové, manuálna prevodovka, objem
motora 1905 cm3/66 Kw,
súpisová hodnota: 300 Eur, zapísané dňa 21.02.2018

Vec vyradená zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu s poukazom na § 167p ods. 2 ZKR, pretože prestáva
podliehať konkurzu z dôvodu, že sa túto nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole.

JUDr. Ing. Martin Chlapík
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca

K090794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrzal Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/7/2018 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/7/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 9OdK/7/2018, na
majetok dlžníka Martin Vrzal, nar. 09.03.1977, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie Železničná 7, 038 61
Vrútky, do 25.08.2016 podnikajúceho podobchodným menom Martin Vrzal - VANTY, s miestom podnikania
Bottova 759/11, 036 01 Martin, IČO: 34 700 153, oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.

Žilina 22.11.2018
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Mičicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 41, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.2.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/153/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/153/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správkyňa vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníčky súpisovú zložku zapísanú do Súpisu
všeobecnej podstaty, tak ako táto bola zverejnená v OV č. 165/2018, dňa 27.8.2018, pod K063208.
HV – mobilný telefón značky SAMSUNG GALAXY J3 /2016/ č. modelu : SM-J320FN
Súpisová hodnota : 200 .- €
Správkyňa uvedenú súpisovú zložku speňažovala v zmysle ust. § 167q, ZoKR ods.3 spôsobom stanoveným
v ust. § 167p ZoKR.
Správkyňa vylučuje uvedenú súpisovú zložku majetku dlžníka na základe zákonného dôvodu, tak, ako je tento
stanovený v ust. § 167p, ods.2 ZoKR, t.j., že táto súpisová zložka prestala podliehať konkurzu, keďže sa ju
nepodarilo speňažiť ani v III. ponukovom konaní.
Zverejnenia ponukových konaní na predaj uvedenej súpisovej zložky boli realizované nasledovne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. kolo VPK v OV č. 176/2018, dňa 12.9.2018, pod K067735, II. kolo VPK v OV č.202/2018, dňa 18.10.2018, pod
K079122, III. kolo VPK v OV č. 213/2018, dňa 6.11.2018, pod K084515.
JUDr. Alena Balážová – správkyňa

K090796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Mičicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 41, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.2.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/153/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/153/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „Správca“), ktorá bola Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7OdK/153/2018-24 zo dňa 12.7.2018
ustanovená do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníčky: Žaneta Mičicová, nar. 12.2.1972, trvalé
bytom: Hôrky 41, 010 04 Žilina.

Podľa ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníčke ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Správca zapísal do Súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníčky súpisovú zložku tak, ako táto bola zverejnená
v OV č. 165/2018, dňa 27.8.2018, pod K063208.
Správca súpisovú zložku speňažoval v súlade s ust. § 167n, ods.1/ ZoKR, t.j. spôsobom stanoveným v ust. §
167p, ods.1 ZoKR – verejnými ponukovými konaniami, nakoľko sa jednalo hnuteľnú vec – mobilný telefón.
Zverejnenia ponukových konaní na predaj uvedenej súpisovej zložky boli zrealizované nasledovne :
I. kolo VPK v OV č. 176/2018, dňa 12.9.2018, pod K067735, II. kolo VPK v OV č. 202/2018, dňa 18.10.2018,
pod K079122, III. kolo VPK v OV č. 213/2018, dňa 6.11.2018, pod K084515.
Správca vylúčil uvedenú súpisovú zložku majetku dlžníčky na základe zákonného dôvodu, tak, ako je tento
stanovený v ust. § 167p, ods.2/, v prvej vete, ZoKR, t.j., že táto súpisová zložka prestala podliehať konkurzu,
keďže sa ju nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní. Deň vylúčenia súpisovej zložky zo Súpisu
všeobecnej podstaty 21.11.2018.
Podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v, ods.1/, prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníčky: Žaneta Mičicová, nar. 12.2.1972, trvalé bytom: Hôrky 41, 010 04 Žilina,
zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníčky: Žaneta
Mičicová, nar. 12.2.1972, trvalé bytom: Hôrky 41, 010 04 Žilina občana SR, pod sp. zn.: 7OdK/153/2018, v súlade
s ust. § 167v, ods.1/, druhá veta in fine ZoKR zrušuje.
JUDr. Alena Balážová - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stupianská Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2018 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Stupianská, nar. 31.10.1973, bytom 036 01 Martin, do 04.07.2018
podnikajúci pod obchodným menom Monika Stupianská, s miestom podnikania: I. Čsl. brigády 5309/24, 038 61
Vrútky, IČO: 44 452 632, korešpondenčná adresa: I. Čsl. brigády 5309/24, 038 61 Vrútky, IČO: 30 798 841, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu a to:

1. osobné motorové vozidlo zn. DAEWOO LANOS, VIN: KLATF08CEWB241845
EČV: MT-935DY, r. výr. 1997, stav opotrebovanosti – primeraný (pojazdné)
zapísané: 15.10.2018
súp. hodnota: 350 Eur

Minimálna cena predstavuje súpisovú hodnotu majetku.
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010
01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA KONKURZ NEOTVÁRAŤ č. k.: 2OdK/185/2018“.
Ponuka musí obsahovať:
meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu v plnej výške ponúkanej ceny,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie
starší ako 3 mesiace, pri fyz. osobe nepodnikateľovi overenú kópiu občianskeho preukazu,
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu v plnom rozsahu ponúkanej ceny na bankový účet
správcu, č. účtu SK40 1100 0000 0029 2487 1630 vedený v Tatra banka, a. s., inak sa na ponuku neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri úhrade zábezpeky záujemca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia ak je záujemcom fyzická
osoba - nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zábezpeka“. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zábezpeky včas. Záväznú ponuku,
ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a
neprihliadať na ňu. Správca za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti. V prípade ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v
ponukovom konaní, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.

Víťazný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote zmluvu, zábezpeka prepadá v prospech
konkurznej podstaty. Správca má právo odmietnuť cenu, ktorá bude nižšia ako stanovená minimálna cena.

Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0903 514 563 alebo email:
martin@chlapik.eu prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marcela Krajčiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 139/37, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.2018
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/184/2018 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/184/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 13. augusta 2018 , vydanom pod sp. zn. 1OdK/184/2018, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 159/2018 dňa 17. 08. 2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ing. Marcela
Krajčiová, nar. 3. 1. 1981, bytom Hlavná ulica 139/37, 034 84 Liptovské Sliače a do funkcie správcu bola
ustanovená Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , so sídlom M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO :
47166142, značka správcu : S 1673.
Vzhľadom k tomu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ , správca dlžníka v zmysle
ustanovenia § 167v ) ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciií a o zmene a doplnení
neiktorých zákonov oznamuje, že sa konkurz končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza .

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

150

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

V Martine 22. 11. 2018

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

K090799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Juraj Valašík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.01.1967 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo
správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/15/2016 S 1433
k sp. zn.: 4K/15/2016
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu týmto zverejňuje v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 98 ods. 1 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZKR“) návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov po speňažení všetkého majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 12.939,58 EUR
Celová suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 982,72 EUR
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 11.956,86 EUR bol následne rozdelený medzi nezabezpečených
veriteľov nasledovným spôsobom:
Veriteľ
1 Poštová banka, a.s.
2 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská
sporiteľňa,
3 (nezabezpečená pohľadávka)
4 Všeobecná úverová banka, a.s.
SPOLU

Uznané pohľadávky veriteľov na vyplatenie pomer
zo všeobecnej podstaty v EUR
uspokojenia (%)
6 949,29 €
22,51
424,84 €
1,38

Suma na uspokojenie
v EUR (38,73 %)
2 691,48 €
164,54 €

594,51 €
22 903,53 €
30 872,17 €

230,26 €
8 870,59 €
11 956,86 €

a.s.
1,93
74,19
100,00

Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento d
oručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určujeme zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia návrhu
konečného výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom neschváli,
predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
V Bratislave, 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
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Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K090800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Majerčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/204/2018 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/204/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 2OdK/204/2018-24 zo dňa 4.9.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 175/2018 dňa 11.9.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Majerčík, nar. 27.09.1995,
bytom 1. mája 1207/120A, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol
ustanovený do funkcie správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš (ďalej aj "správca").
Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.11.2018
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K090801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Polovka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 4215/9, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/210/2018 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/210/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 9OdK/210/2018-26 zo dňa 10.9.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 178/2018 dňa 14.9.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vladimír Polovka, nar.
30.6.1978, bytom Rázusova 4215/9, 036 01 Martin - Košúty (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol
ustanovený do funkcie správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš (ďalej aj "správca").
Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 22.11.2018
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K090802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivnáková Slavomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/201/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/201/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Slavomíra Hrivnáková, nar. 16.04.1971, trvale bytom 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Kozmonautov 8/2, 036 01 Martin, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 29.10.2018 do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Dana Maďariová, bytom Jasenovo 10, Jasenovo, ktorou si
veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 5760,- EUR. Uvedená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 29.10.2018.
V Ružomberku, dňa 22.11.2018
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škubák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3374 / 41, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/253/2018 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/253/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Škubák,nar. 04.03.1975, bytom: Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina
v súlade s ust. §167n ods. 1 a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamuje vyhlásenie I. kola ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku vo vlastníctve
dlžníka špecifikovaného v súpise všeobecnej podstaty a jej doplnenia pod č. 1 až 24, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 225/2018 zo dňa 22.11.2018 pod značkou K089792, K089798
Súpisová zložka majetku č. 1
Pozemok
LV 976
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "C"
Druh pozemku
1601
Vodná plocha
Súpisová zložka majetku č. 2
Pozemok
LV 1020
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "C"
Druh pozemku
1638
Zastavané plochy a nádvoria
Súpisová zložka majetku č. 3
Pozemok
LV 1189
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
723/51
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 4
Pozemok
LV 1591
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
803/47
Orná pôda
803/889
Orná pôda
803/989
Orná pôda
Súpisová zložka majetku č. 5
Pozemok
LV 1621
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
794/14
Trvalé trávne porasty
Súpisová zložka majetku č. 6
Pozemok
LV 2444
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
794/2
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 7
Pozemok
LV 2487
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
794/46
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 8
Pozemok
LV 2488
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
723/283
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 9
Pozemok
LV 2650
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
723/6
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 10
Pozemok
LV 2651
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
723/27
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 11

Výmera v m2
1424

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
1,00

Výmera v m2
491

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Výmera v m2
532

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Výmera v m2
6953
3436
3589

Spoluvlastnícky podiel
2/27
2/27
2/27

Súpisová hodnota v Eur
108,00
53,00
55,00

Výmera v m2
2588

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
1,00

Výmera v m2
1019

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Výmera v m2
4207

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
1,00

Výmera v m2
319

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Výmera v m2
1252

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Výmera v m2
2116

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok
LV 2652
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
722/220
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 12
Pozemok
LV 3036
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
794/48
Lesný pozemok
Súpisová zložka majetku č. 13
Pozemok
LV 3100
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
807/535
Orná pôda
807/536
Orná pôda
807/635
Orná pôda
807/636
Orná pôda
Súpisová zložka majetku č. 14
Pozemok
LV 3148
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
810/556
Zastavané plochy a nádvoria
810/656
Zastavané plochy a nádvoria
810/756
Zastavané plochy a nádvoria
810/856
Zastavané plochy a nádvoria
Súpisová zložka majetku č. 15
Pozemok
LV 3150
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
810/57
Zastavané plochy a nádvoria
Súpisová zložka majetku č. 16
Pozemok
LV 3368
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
722/120
Vodná plocha
Súpisová zložka majetku č. 17
Pozemok
LV 3399
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
723/183
Ostatná plocha
723/259
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 18
Pozemok
LV 3410
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
723/159
Ostatná plocha
723/383
Ostatná plocha
Súpisová zložka majetku č. 19
Pozemok
LV 3579
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Žilina, k.ú.: Bánová
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
1574/70
Orná pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

Výmera v m2
223

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,10

Výmera v m2
88

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,10

Výmera v m2
91
92
72
71

Spoluvlastnícky podiel
1/54
1/54
1/54
1/54

Súpisová hodnota v Eur
0,10
0,10
0,10
0,10

Výmera v m2
149
81
142
98

Spoluvlastnícky podiel
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,10
0,10
0,10
0,10

Výmera v m2
896

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,10

Výmera v m2
15

Spoluvlastnícky podiel
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,10

Výmera v m2
2968
181

Spoluvlastnícky podiel
1/3200
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
1,00
0,50

Výmera v m2
140
163

Spoluvlastnícky podiel
1/3200
1/3200

Súpisová hodnota v Eur
0,50
0,50

Výmera v m2
926

Spoluvlastnícky podiel
2/27

Súpisová hodnota v Eur
0,50

Dôvodom zápisu majetkových položiek 1 až 19: nehnuteľný majetok patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167h ods. 1 ZKR)
Súpisová zložka majetku č. 20
Pozemok
LV 415
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Hôrky, k.ú.: Hôrky
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
168
Trvalý trávnatý porast
Súpisová zložka majetku č. 21
Pozemok
LV 422
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Hôrky, k.ú.: Hôrky

Výmera v m2
2605

Spoluvlastnícky podiel
1/216

Súpisová hodnota v Eur
0,60

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela reg. "C"
Druh pozemku
294/112
Orná pôda
294/113
Orná pôda
294/114
Orná pôda
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
178
Trvalý trávnatý porast
190
Trvalý trávnatý porast
195
Trvalý trávnatý porast
Súpisová zložka majetku č. 22
Pozemok
LV 427
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Hôrky, k.ú.: Hôrky
Parcela reg. "C"
Druh pozemku
294/115
Orná pôda
294/116
Orná pôda
294/117
Orná pôda
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
197
Orná pôda
Súpisová zložka majetku č. 23
Pozemok
LV 700
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Hôrky, k.ú.: Hôrky
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
48
Orná pôda
Súpisová zložka majetku č. 24
Pozemok
LV 758
Štát: SR, Okres: Žilina, Obec: Hôrky, k.ú.: Hôrky
Parcela reg. "E"
Druh pozemku
236/1
Orná pôda
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Výmera v m2
1656
3010
2944
Výmera v m2
1801
864
1035

Spoluvlastnícky podiel
1/216
1/216
1/216
Spoluvlastnícky podiel
1/216
1/216
1/216

Súpisová hodnota v Eur
1,60
3,00
2,90
Súpisová hodnota v Eur
0,50
0,10
0,50

Výmera v m2
990
677
621
Výmera v m2
5235

Spoluvlastnícky podiel
1/216
1/216
1/216
Spoluvlastnícky podiel
1/216

Súpisová hodnota v Eur
1,00
0,60
0,60
Súpisová hodnota v Eur
5,00

Výmera v m2
257

Spoluvlastnícky podiel
1/216

Súpisová hodnota v Eur
0,30

Výmera v m2
707

Spoluvlastnícky podiel
1/216

Súpisová hodnota v Eur
0,70

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok v zalepenej
obálke s označením: „Ponuka - 3OdK/253/2018/S1304 – neotvárať“.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúknutej kúpnej ceny,
číslo bankového účtu záujemcu,
doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu.

Účet správcu:
Banka: ČSOB banka, a.s., č. ú. IBAN: SK41 7500 0000 0040 2516 1845
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „3OdK/253/2018/S1304 – záloha“.
Kritérium ponukového konania a ostatné podmienky:
Správca je oprávnený odmietnuť ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti uvedené v tomto
oznámení alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude nižšia ako 35% zo súpisovej hodnoty majetku. Správca
uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí
a leží, pričom všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva /správne poplatky/ hradí kupujúci.
Vypratanie veci:
V zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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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Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov zákonné právo oprávnenie osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v súlade
s ust. § 167r ZKR.
JUDr. Radovan Birka, správca

K090804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svederník 99, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/256/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/256/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Gabriela Danišová, nar. 31.01.1974, Svederník 99, 013 32
Svederník týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn.7OdK/256/2018, že v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po-Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K090805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavelčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimanovice 213 213, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/51/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/51/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE MAJETKU ZO SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU
Anna Pavelčíková, nar. 21.01.1971, sp. zn.: 3OdK/51/2017

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./ pozemok parc. reg. „C“ č. 1112 o výmere 921 m2, trvalé trávne porasty, k. ú. Veľké Rovné, obec Veľké
Rovné, okres Bytča, štát SR, zapísaný na LV č. 7145, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6
zapísaný do súpisu dňa: 03.10.2017
súpisová hodnota: 767,50 € (153,5 m2)
2./ pozemok parc. reg. „E“ č. 5200 o výmere 3560 m2, trvalé trávne porasty, k. ú. Veľké Rovné, obec Veľké
Rovné, okres Bytča, štát SR, zapísaný na LV č. 3665, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6
zapísaný do súpisu dňa: 03.10.2017
súpisová hodnota: 1.779,99 € (593,33 m2)
3./ pozemok parc. reg. „C“ č. 1058 o výmere 958 m2, trvalé trávne porasty, k. ú. Veľké Rovné, obec Veľké
Rovné, okres Bytča, štát SR, zapísaný na LV č. 1854, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28/84
zapísaný do súpisu dňa: 03.10.2017
súpisová hodnota: 1.596,65 € (319,33 m2)
4./ pozemok parc. reg. „C“ č. 5428/ 1 o výmere 287 m2, trvalé trávne porasty, k. ú. Veľké Rovné, obec Veľké
Rovné, okres Bytča, štát SR, zapísaný na LV č. 1854, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28/84
zapísaný do súpisu dňa: 03.10.2017
súpisová hodnota: 478,35 € (95,67 m2)
5./ pozemok parc. reg. „C“ č. 5428/ 2 o výmere 376 m2, trvalé trávne porasty, k. ú. Veľké Rovné, obec Veľké
Rovné, okres Bytča, štát SR, zapísaný na LV č. 1854, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 28/84
zapísaný do súpisu dňa: 03.10.2017
súpisová hodnota: 1.754,62 € (125,33 m2)

Veci vylúčené zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu s poukazom na § 167p ods. 2 ZKR, pretože
prestávajú podliehať konkurzu z dôvodu, že sa tieto nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavelčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimanovice 213 213, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/51/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/51/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 3OdK/51/2017,
na majetok dlžníka Anna Pavelčíková, nar. 21.1.1971, trvale bytom Rimanovice 213, 013 62 Veľké Rovné,
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Žilina 22.11.2018
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 2010/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/222/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/222/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa
Úpadcu: Vladimír Murgoš, nar. 15.3.1961, Hlboké 2010/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Úpadca“) týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn.
9OdK/222/2018, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zapísala ku dňu 19.11.2018 do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovnú pohľadávku, doručenú po
uplynutí
základnej
prihlasovacej
lehoty:
Pohľadávka veriteľa: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524, prihlásená
dňa 19.11.2018 prihláškou na celkovú sumu 1 447,42,- Eur.
V Martine, dňa 19.11.2018
JUDr. Marína Gallová - správca

K090808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Account solutions, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3 / 0, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 820 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

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

159

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

Uznesením OS v Žiline č.k. 1K/32/2014-74 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Account solutions, s.r.o.,
1.mája 1732/3,038 53 Turany, IČO: 36 820 601, kde som bola ustanovená za správcu. Uznesenie bolo
zverejnené v OV SR dňa 4.3.2015.
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Priebeh konkurzného konania
Dňa 5.6.2015 sa konala v Turanoch prvá schôdza veriteľov . Na schôdzi sa zúčastnil dvaja veritelia a to : Martin
Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany a Elena Halienová, Osloboditeľov 89,038 53 Turany zastúpená Ing. Miroslav
Čanády, Moyzesova 9, 038 53 Turany na základe plnej moci zo dňa 13.4.2015. Schôdza bola
uznášaniaschopná. Bol na nej zvolený zástupca veriteľov Martin Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany . Zo
schôdze bola vyhotovená zápisnica, ktorá spolu so zoznamom veriteľov ,výškou prihlásených pohľadávok
a prezenčnou listinou bola zaslaná konkurznému súdu v Žiline.
V základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote boli do kancelárie správcu doručené štyri prihlášky pohľadávok .
Následne po tejto lehote boli doručené ešte dve prihlášky pohľadávok. Nebol prihlásený ani jeden zabezpečený
veriteľ.
P.č.
1.

Veriteľ
Elena Halienová, Osloboditeľov 89

Celková suma

Poznámka

93.300,-€

V základnej lehote

038 53 Turany
2.

Slovenská republika -DÚ Žilina

455,69,€

V základnej lehote

3.

Sociálna poisťovňa- pob. Žilina

94,55 €

V základnej lehote

4.

Martin Vojtko, krížna 251/2,

5.

038 53 Turany

185.115,01€

V základnej lehote

Elena Halienová, Osloboditeľov 89

28.750,12,-€

Po základnej lehote

038 53 Turany
6.
Spolu

Slovenská republika -DÚ Žilina

600,-€

Po základnej lehote

308.315,37€

Prihlásená pohľadávka veriteľa pod por.č. 1 bola popretá v čiastke 37.000,--€ z dôvodu, že úpadca predložil výpis
z účtu o úhrade tejto čiastky v prospech veriteľa, čo sa následne preukázalo ako nepravdivé, pretože úhrada síce
bola zrealizovaná v prospech veriteľa, ale na iný záväzok. Nárok veriteľa bol uznaný v prihlásenej výške 93.300,-€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod. por.č. 2 a 6 boli postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava v sumárnej výške 1.055,69€ . OS v Žiline uznesením č. 1K/32/2014-134 zo dňa 6.10.2016 povolil vstup
Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava do konkrzného konania namiesto veriteľa Slovenská republika- Daňový
úrad Žilina. Veriteľom pod por.č. 2 a 6 sa stal veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava v sumárnej výške
1.055,69€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 4 boli popreté v čiastke 10.616,90€. Nárok veriteľa bol uznaný v sume
174.498,11€. V konaní nebola podaná incidenčná žaloba.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 5 vo výške 28.750,12€ , veriteľ svojím listom znížil prihlásenú výšku o
sumu 15.921,32€ na sumu 12.828,80€. Nárok veriteľa je uznaný v sume 12.828,80€.
Spolu výška prihlásených a uznaných pohľadávok veriteľov pre ich uspokojenie zo všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 281.777,15€.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV dňa 25.5.2015. Jednalo sa o rodinný dom súp.č. 1815,
nachádzajúci sa na ul. Cintorínska, 038 53 Turany, ktorý bol predaný v piatom kole dražby z dôvodu neúspešnosti
predchádzajúcich štyroch kôl.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Výťažok zo speňaženia
Do príjmov všeobecnej podstaty patrí peňažná hotovosť úpadcu vložená na účet konkurznej správy v sume
1.659,70,--€ ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a suma zo speňaženia
konkurznej podstaty vo výške 50.000,--€.
Príjmy zo všeobecnej konkurznej podstaty spolu predstavujú sumu 51.659,70€ .
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
V zmysle ust. § 87 ZKR – zoznam pohľadávok proti podstate obsahuje špecifikáciu jednotlivých pohľadávok proti
všeobecnej podstate s určením veriteľa pohľadávky, sumy, právneho dôvodu, času vzniku a času uspokojenia
pohľadávky ako aj jej priradenie k súpisovej zložke majetku a dôvody tohto priradenia.
Odmenu správcu tvorí paušálna odmena do konania 1.schôdze veriteľov a odmena zo speňaženie konkurznej
podstaty vypočítaná podľa § 20ods.1 a § 16ods.2 vyhl.č. 665/2005Z.Z. v platnom znení.
POHĽADÁVKY

PROTI

Skratky
PODSTATE
(výdavky)
:
v konkurznej veci Úpadcu sp.zn.

1K/32/2014
Account solutions, s.r.o.
p. právny
č. vzniku

dôvod

VP

-

všeobecná

podstata
priradenie
výška a čas priradená
dôvod
súpisovej zložke
uspokojenia suma
priradenia
majetku
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(30.4.2015)
konania
náklady
3,55
€
3,55 €
3,55 €
VP
konkurzného
(29.5.2015)
konania
náklady
3,60
€
3,60 €
3,60 €
VP
konkurzného
(30.6.2015)
konania
náklady
5,25
€
5,25 €
5,25 €
VP
konkurzného
(31.5.2016)
konania
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(30.6.2016)
konania
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(31.7.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.8.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(30.9.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.10.2016)
konania
náklady
124,31
€
124,31 € VP
konkurzného
124,31 € (2.11.2016)
konania
náklady
4,92
€

právny dôvod vzniku

čas
vzniku
suma
(splatnosť)

1

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2015

2

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

29.5.2015

3

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2015

4

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2016

5

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2016

6

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2016

7

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2016

8

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2016

9

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2016

10

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-1.kolo

2.11.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2016

12 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2016

13 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2017

14 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

28.2.2017

15

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-2.kolo

30.3.2017

Deň vydania: 27.11.2018

4,92 €

4,92
€
4,92 €
(30.11.2016)

VP

4,70 €

4,70
€
4,70 €
(31.12.2016)

VP

4,70
(31.1.2017)

€

4,70 €

4,70 €

VP

4,70
(28.2.2017)

€

4,70 €

4,70 €

VP

121,12
121,12 € (31.3.2017)

€

121,12 €

VP

4,92
(31.3.2017)

€

4,92 €

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

100,31 €

VP

5,22€

VP

16 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2017

17 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2017

5€

5
(30.4.2017)

€

18 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2017

5€

5
(31.5.2017)

€

19 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2017

5€

5
(30.6.2017)

€

20 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2017

5€

5
(30.7.2017)

€

21

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-3.kolo

1.8.2017

22 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2017

23 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2017

24 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2017

4,92 €

100,31
100,31 € (1.8.2017)

€

5,22
(31.8.2017)

€

5€

5
(30.9.2017)

€

5€

VP

5€

5
€
5€
(31.10.2017)

VP

5,22 €

25

JUDr.
Anna Paušálna odmena správcu
10.11.2017
Machajdová správca do 1.schôdze veriteľov

5.311,02
€

26

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

100,31
€
100,31 €
100,31 € (29.11.2017)

poplatok-4.kolo

29.11.2017

27 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2017

28 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2017

29 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2018

Účtovné
20170115

14.1.2018

30

EKONOM,s.r.o.
Trenčín

31

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

služby-f.č.

poplatok-5.kolo

5.2.2018

32 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

28.2.2018

33 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2018

34 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

30.4.2018

5,22€
5€

5,22€

5.311,02
€

VP

5,22
€
5,22€
(30.11.2017)

VP

5
€
5€
(31.12.2017)

VP

5,22
(31.1.2018)

5,22€

VP

800,-€

VP

376,10 €

VP

5,40€

VP

5€

VP

5€

VP

€

800,€
376,10
376,10 € (5.2.2018)

€

5,40
(28.2.2018)

€

5€

5
(31.3.2018

€

5€

5
(30.4.2018

€

5

€

5,40€

VP

5

€

konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
Náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
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35 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.5.2018

36 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.6.2018

37 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.7.2018

38 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.8.2018

39 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.9.2018

40 Okresný súd Žilina

Súdny poplatok

30.9.2018

41

JUDr.Anna
Odmena
správcu
Machajdová-správca speňaženia KP

42

Predpokladané
JUDr.Anna
spojené
so
machajdová-správca
konkurzu

zo

30.9.2018

náklady
zrušením 30.9.2018

Spolu

103,-€
5.095,€
30,--€

Deň vydania: 27.11.2018
€

(31.5.201 VP
8
5
€
€
(30.6.201 VP
8
5
€
€
(31.7.201 VP
8
5
€
€
(31.8.201 VP
8
5
€
€
(30.9.201 VP
8
103,-€

VP

5.095,-€

VP

30,-€

VP

konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania

12.313,17€

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu
Uspokojené pohľadávky

12.313,17 €
974,15 €

Neuspokojené pohľadávky

11.339,02 €

Uspokojenie zo všeobecnej podstaty úpadcu:
Doposiaľ uspokojené pohľadávky proti podstate:

152,-- €- bankové poplatky, VÚB, a.s.Bratislava

822.15€- notárske poplatky- Notársky úrad JUDr.

Školníková

Doposiaľ neuspokojené pohľadávky proti podstate:
Veriteľ
JUDr. Anna Machajdová, správca a náklady správy
o
SR OS Žilina
Ekonom, s.r.o. Trenčín- vedenie účtovníctva
Spolu

Celková suma
10.436,02€
103,- €
800,-€
11.339,02€

Z uvedeného vyplýva, celkové príjmy všeobecnej podstaty predstavujú sumu 51.659,70€ , pričom suma vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.313,17€ je určená na uspokojenie pohľadávok proti podstate a sume vo výške 39.346,53 € je určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov.

P.č.
1
2
3
4

Veriteľ
Elena Halienová,Osloboditeľov 69, 038 53 Turany
Sociálna poisťovňa - pob. Žilina,010 01 Žilina
Martin Vojtko, Krížna 251/2,038 53 Turany
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska21,814 99 Bratislava

Spolu

Zistená suma pohľadávky
106.128,80 EUR
94,55,-- EUR
174.498,11 EUR
1.055,69 EUR

Uspokojenie v %
13,9637%
13,9637%
13,9637%
13,9637%

Uspokojenie v €
14.819,507EUR
24.366,392EUR
13,202EUR
147,413EUR

281.777,15 EUR

13,9637%

39.346,515 EUR

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, predstavuje 13,9637 % uspokojenie veriteľov
nezabezpečených pohľadávok.

JUDr. Anna Machajdová- správca

K090809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Account solutions, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3 / 0, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 820 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

opravné podanie
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesením OS v Žiline č.k. 1K/32/2014-74 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Account solutions, s.r.o.,
1.mája 1732/3,038 53 Turany, IČO: 36 820 601, kde som bola ustanovená za správcu. Uznesenie bolo
zverejnené v OV SR dňa 4.3.2015.
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Priebeh konkurzného konania
Dňa 5.6.2015 sa konala v Turanoch prvá schôdza veriteľov . Na schôdzi sa zúčastnil dvaja veritelia a to : Martin
Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany a Elena Halienová, Osloboditeľov 89,038 53 Turany zastúpená Ing. Miroslav
Čanády, Moyzesova 9, 038 53 Turany na základe plnej moci zo dňa 13.4.2015. Schôdza bola
uznášaniaschopná. Bol na nej zvolený zástupca veriteľov Martin Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany . Zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schôdze bola vyhotovená zápisnica, ktorá spolu so zoznamom veriteľov ,výškou prihlásených pohľadávok
a prezenčnou listinou bola zaslaná konkurznému súdu v Žiline.
V základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote boli do kancelárie správcu doručené štyri prihlášky pohľadávok .
Následne po tejto lehote boli doručené ešte dve prihlášky pohľadávok. Nebol prihlásený ani jeden zabezpečený
veriteľ.
P.č.
1.

Veriteľ
Elena Halienová, Osloboditeľov 89

Celková suma

Poznámka

93.300,-€

V základnej lehote

038 53 Turany
2.

Slovenská republika -DÚ Žilina

455,69,€

V základnej lehote

3.

Sociálna poisťovňa- pob. Žilina

94,55 €

V základnej lehote

4.

Martin Vojtko, krížna 251/2,

5.

038 53 Turany

185.115,01€

V základnej lehote

Elena Halienová, Osloboditeľov 89

28.750,12,-€

Po základnej lehote

038 53 Turany
6.

Slovenská republika -DÚ Žilina

Spolu

600,-€

Po základnej lehote

308.315,37€

Prihlásená pohľadávka veriteľa pod por.č. 1 bola popretá v čiastke 37.000,--€ z dôvodu, že úpadca predložil výpis
z účtu o úhrade tejto čiastky v prospech veriteľa, čo sa následne preukázalo ako nepravdivé, pretože úhrada síce
bola zrealizovaná v prospech veriteľa, ale na iný záväzok. Nárok veriteľa bol uznaný v prihlásenej výške 93.300,-€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod. por.č. 2 a 6 boli postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava v sumárnej výške 1.055,69€ . OS v Žiline uznesením č. 1K/32/2014-134 zo dňa 6.10.2016 povolil vstup
Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava do konkrzného konania namiesto veriteľa Slovenská republika- Daňový
úrad Žilina. Veriteľom pod por.č. 2 a 6 sa stal veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava v sumárnej výške
1.055,69€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 4 boli popreté v čiastke 10.616,90€. Nárok veriteľa bol uznaný v sume
174.498,11€. V konaní nebola podaná incidenčná žaloba.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 5 vo výške 28.750,12€ , veriteľ svojím listom znížil prihlásenú výšku o
sumu 15.921,32€ na sumu 12.828,80€. Nárok veriteľa je uznaný v sume 12.828,80€.
Spolu výška prihlásených a uznaných pohľadávok veriteľov pre ich uspokojenie zo všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 281.777,15€.

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV dňa 25.5.2015. Jednalo sa o rodinný dom súp.č. 1815,
nachádzajúci sa na ul. Cintorínska, 038 53 Turany, ktorý bol predaný v piatom kole dražby z dôvodu neúspešnosti
predchádzajúcich štyroch kôl.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Výťažok zo speňaženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do príjmov všeobecnej podstaty patrí peňažná hotovosť úpadcu vložená na účet konkurznej správy v sume
1.659,70,--€ ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a suma zo speňaženia
konkurznej podstaty vo výške 50.000,--€.
Príjmy zo všeobecnej konkurznej podstaty spolu predstavujú sumu 51.659,70€ .
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
V zmysle ust. § 87 ZKR – zoznam pohľadávok proti podstate obsahuje špecifikáciu jednotlivých pohľadávok proti
všeobecnej podstate s určením veriteľa pohľadávky, sumy, právneho dôvodu, času vzniku a času uspokojenia
pohľadávky ako aj jej priradenie k súpisovej zložke majetku a dôvody tohto priradenia.
Odmenu správcu tvorí paušálna odmena do konania 1.schôdze veriteľov a odmena zo speňaženie konkurznej
podstaty vypočítaná podľa § 20ods.1 a § 16ods.2 vyhl.č. 665/2005Z.Z. v platnom znení.
POHĽADÁVKY

PROTI

Skratky
PODSTATE
(výdavky)
:
v konkurznej veci Úpadcu sp.zn.

1K/32/2014
Account solutions, s.r.o.
p. právny
č. vzniku

dôvod

čas
vzniku
suma
(splatnosť)

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2015

2

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

29.5.2015

3

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2015

4

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2016

5

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2016

6

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2016

7

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2016

8

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2016

9

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2016

10

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-1.kolo

2.11.2016

11 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2016

12 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2016

13 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2017

14 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

28.2.2017

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

-

všeobecná

priradenie
výška a čas priradená
dôvod
súpisovej zložke
uspokojenia suma
priradenia
majetku
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(30.4.2015)
konania
náklady
3,55
€
3,55 €
3,55 €
VP
konkurzného
(29.5.2015)
konania
náklady
3,60
€
3,60 €
3,60 €
VP
konkurzného
(30.6.2015)
konania
náklady
5,25
€
5,25 €
5,25 €
VP
konkurzného
(31.5.2016)
konania
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(30.6.2016)
konania
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(31.7.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.8.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(30.9.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.10.2016)
konania
náklady
124,31
€
124,31 € VP
konkurzného
124,31 € (2.11.2016)
konania
náklady
4,92
€
4,92 €
VP
konkurzného
4,92 €
(30.11.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.12.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.1.2017)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(28.2.2017)
konania
náklady
121,12
€
121,12 € VP
konkurzného
121,12 € (31.3.2017)
konania
náklady

právny dôvod vzniku

1

15

VP

podstata

poplatok-2.kolo

30.3.2017
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16 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2017

17 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2017

18 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

19 VÚB, a.s.

20 VÚB, a.s.

21

Deň vydania: 27.11.2018

4,92
(31.3.2017)

€

5€

5
(30.4.2017)

€

31.5.2017

5€

5
(31.5.2017)

€

poplatok za vedenie účtu

30.6.2017

5€

5
(30.6.2017)

€

poplatok za vedenie účtu

31.7.2017

5€

5
(30.7.2017)

€

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-3.kolo

1.8.2017

22 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2017

23 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2017

24 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2017

4,92 €

100,31
100,31 € (1.8.2017)

€

4,92 €

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

100,31 €

VP

5,22€

VP

5,22
(31.8.2017)

€

5€

5
(30.9.2017)

€

5€

VP

5€

5
€
5€
(31.10.2017)

VP

5,22 €

25

JUDr.
Anna Paušálna odmena správcu
10.11.2017
Machajdová správca do 1.schôdze veriteľov

5.311,02
€

26

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

100,31
€
100,31 €
100,31 € (29.11.2017)

poplatok-4.kolo

29.11.2017

27 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2017

28 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2017

29 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2018

Účtovné
20170115

14.1.2018

30

EKONOM,s.r.o.
Trenčín

31

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

služby-f.č.

poplatok-5.kolo

5.2.2018

5,22€
5€

5,22€

5.311,02
€

VP

5
€
5€
(31.12.2017)

VP

5,22
(31.1.2018)

5,22€

VP

800,-€

VP

376,10 €

VP

5,40€

VP

5€

VP

5€

VP

€

800,€
376,10
376,10 € (5.2.2018)

€

€

5€

5
(31.3.2018

€

5€

5
(30.4.2018

€

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.5.2018

€

36 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.6.2018

37 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.7.2018

38 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.8.2018

39 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.9.2018

poplatok za vedenie účtu

28.2.2018

33 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2018

34 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

30.4.2018

35 VÚB, a.s.

5,40€

VP

5,22
€
5,22€
(30.11.2017)

5,40
(28.2.2018)

32 VÚB, a.s.

VP

5
€
(31.5.201 VP
8
5
€
€
(30.6.201 VP
8
5
€
€
(31.7.201 VP
8
5
€
€
(31.8.201 VP
8
5
€
€
(30.9.201 VP
8

náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
Náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
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40 Okresný súd Žilina

30.9.2018

Súdny poplatok

41

JUDr.Anna
Odmena
správcu
Machajdová-správca speňaženia KP

42

Predpokladané
JUDr.Anna
spojené
so
machajdová-správca
konkurzu

zo

103,-€
5.095,-

30.9.2018

€

náklady
zrušením 30.9.2018

30,--€

Spolu

Deň vydania: 27.11.2018

103,-€

VP

5.095,-€

VP

30,-€

VP

náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania

12.313,17€

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu
Uspokojené pohľadávky

12.313,17 €
974,15 €

Neuspokojené pohľadávky

11.339,02 €

Uspokojenie zo všeobecnej podstaty úpadcu:
Doposiaľ uspokojené pohľadávky proti podstate:

152,-- €- bankové poplatky, VÚB, a.s.Bratislava

822.15€- notárske poplatky- Notársky úrad JUDr.

Školníková

Doposiaľ neuspokojené pohľadávky proti podstate:
Veriteľ
JUDr. Anna Machajdová, správca a náklady správy
o
SR OS Žilina
Ekonom, s.r.o. Trenčín- vedenie účtovníctva
Spolu

Celková suma
10.436,02€
103,- €
800,-€
11.339,02€

Z uvedeného vyplýva, celkové príjmy všeobecnej podstaty predstavujú sumu 51.659,70€ , pričom suma vo výške
12.313,17€ je určená na uspokojenie pohľadávok proti podstate a sume vo výške 39.346,53 € je určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov.

P.č.
1
2
3
4

Veriteľ
Elena Halienová,Osloboditeľov 69, 038 53 Turany
Sociálna poisťovňa - pob. Žilina,010 01 Žilina
Martin Vojtko, Krížna 251/2,038 53 Turany
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska21,814 99 Bratislava

Zistená suma pohľadávky
106.128,80 EUR
94,55,-- EUR
174.498,11 EUR
1.055,69 EUR

Uspokojenie v % Uspokojenie v €
13,9637%
14.819,507EUR
13,9637%
24.366,392EUR
13,9637%
13,202EUR
13,9637%
147,413EUR
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Spolu

281.777,15 EUR

Deň vydania: 27.11.2018

13,9637%

39.346,515 EUR

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, predstavuje 13,9637 % uspokojenie veriteľov
nezabezpečených pohľadávok.
Správca zároveň stanovuje lehotu do 20 dní od zverejnenia návrhu na jeho schválenie zástupcovi
veriteľov.

JUDr. Anna Machajdová- správca

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesením OS v Žiline č.k. 1K/32/2014-74 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Account solutions, s.r.o.,
1.mája 1732/3,038 53 Turany, IČO: 36 820 601, kde som bola ustanovená za správcu. Uznesenie bolo
zverejnené v OV SR dňa 4.3.2015.
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Priebeh konkurzného konania
Dňa 5.6.2015 sa konala v Turanoch prvá schôdza veriteľov . Na schôdzi sa zúčastnil dvaja veritelia a to : Martin
Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany a Elena Halienová, Osloboditeľov 89,038 53 Turany zastúpená Ing. Miroslav
Čanády, Moyzesova 9, 038 53 Turany na základe plnej moci zo dňa 13.4.2015. Schôdza bola
uznášaniaschopná. Bol na nej zvolený zástupca veriteľov Martin Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany . Zo
schôdze bola vyhotovená zápisnica, ktorá spolu so zoznamom veriteľov ,výškou prihlásených pohľadávok
a prezenčnou listinou bola zaslaná konkurznému súdu v Žiline.
V základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote boli do kancelárie správcu doručené štyri prihlášky pohľadávok .
Následne po tejto lehote boli doručené ešte dve prihlášky pohľadávok. Nebol prihlásený ani jeden zabezpečený
veriteľ.
P.č.
1.

Veriteľ
Elena Halienová, Osloboditeľov 89

Celková suma

Poznámka

93.300,-€

V základnej lehote

038 53 Turany
2.

Slovenská republika -DÚ Žilina

455,69,€

V základnej lehote

3.

Sociálna poisťovňa- pob. Žilina

94,55 €

V základnej lehote

4.

Martin Vojtko, krížna 251/2,

5.

038 53 Turany

185.115,01€

V základnej lehote

Elena Halienová, Osloboditeľov 89

28.750,12,-€

Po základnej lehote

038 53 Turany
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Slovenská republika -DÚ Žilina

600,-€

Spolu

Deň vydania: 27.11.2018

Po základnej lehote

308.315,37€

Prihlásená pohľadávka veriteľa pod por.č. 1 bola popretá v čiastke 37.000,--€ z dôvodu, že úpadca predložil výpis
z účtu o úhrade tejto čiastky v prospech veriteľa, čo sa následne preukázalo ako nepravdivé, pretože úhrada síce
bola zrealizovaná v prospech veriteľa, ale na iný záväzok. Nárok veriteľa bol uznaný v prihlásenej výške 93.300,-€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod. por.č. 2 a 6 boli postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava v sumárnej výške 1.055,69€ . OS v Žiline uznesením č. 1K/32/2014-134 zo dňa 6.10.2016 povolil vstup
Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava do konkrzného konania namiesto veriteľa Slovenská republika- Daňový
úrad Žilina. Veriteľom pod por.č. 2 a 6 sa stal veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava v sumárnej výške
1.055,69€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 4 boli popreté v čiastke 10.616,90€. Nárok veriteľa bol uznaný v sume
174.498,11€. V konaní nebola podaná incidenčná žaloba.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 5 vo výške 28.750,12€ , veriteľ svojím listom znížil prihlásenú výšku o
sumu 15.921,32€ na sumu 12.828,80€. Nárok veriteľa je uznaný v sume 12.828,80€.
Spolu výška prihlásených a uznaných pohľadávok veriteľov pre ich uspokojenie zo všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 281.777,15€.

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV dňa 25.5.2015. Jednalo sa o rodinný dom súp.č. 1815,
nachádzajúci sa na ul. Cintorínska, 038 53 Turany, ktorý bol predaný v piatom kole dražby z dôvodu neúspešnosti
predchádzajúcich štyroch kôl.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Výťažok zo speňaženia
Do príjmov všeobecnej podstaty patrí peňažná hotovosť úpadcu vložená na účet konkurznej správy v sume
1.659,70,--€ ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a suma zo speňaženia
konkurznej podstaty vo výške 50.000,--€.
Príjmy zo všeobecnej konkurznej podstaty spolu predstavujú sumu 51.659,70€ .
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
V zmysle ust. § 87 ZKR – zoznam pohľadávok proti podstate obsahuje špecifikáciu jednotlivých pohľadávok proti
všeobecnej podstate s určením veriteľa pohľadávky, sumy, právneho dôvodu, času vzniku a času uspokojenia
pohľadávky ako aj jej priradenie k súpisovej zložke majetku a dôvody tohto priradenia.
Odmenu správcu tvorí paušálna odmena do konania 1.schôdze veriteľov a odmena zo speňaženie konkurznej
podstaty vypočítaná podľa § 20ods.1 a § 16ods.2 vyhl.č. 665/2005Z.Z. v platnom znení.
POHĽADÁVKY

PROTI

Skratky
PODSTATE
(výdavky)
:
v konkurznej veci Úpadcu sp.zn.

1K/32/2014
Account solutions, s.r.o.
p. právny
č. vzniku
1

VÚB, a.s.

dôvod

VP

-

všeobecná

podstata

právny dôvod vzniku

čas
vzniku
suma
(splatnosť)

poplatok za vedenie účtu

30.4.2015

3,50 €

priradenie
výška a čas priradená
dôvod
súpisovej zložke
uspokojenia suma
priradenia
majetku
náklady
3,50
€
3,50 €
VP
konkurzného
(30.4.2015)
konania
náklady
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2

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

29.5.2015

3,55 €

3,55
(29.5.2015)

€

3

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2015

3,60 €

3,60
(30.6.2015)

€

4

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2016

5,25 €

5,25
(31.5.2016)

€

5

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2016

3,50 €

3,50
(30.6.2016)

€

6

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2016

3,50 €

3,50
(31.7.2016)

€

7

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2016

4,70
(31.8.2016)

€

4,70 €

8

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2016

4,70
(30.9.2016)

€

4,70 €

9

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2016

4,70 €

10

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-1.kolo

2.11.2016

11 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2016

12 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2016

13 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2017

14 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

28.2.2017

15

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-2.kolo

30.3.2017

Deň vydania: 27.11.2018

3,55 €

VP

3,60 €

VP

5,25 €

VP

3,50 €

VP

3,50 €

VP

4,70 €

VP

4,70 €

VP

4,70
€
4,70 €
(31.10.2016)

VP

124,31
124,31 € (2.11.2016)

€

4,92
€
4,92 €
(30.11.2016)

VP

4,70 €

4,70
€
4,70 €
(31.12.2016)

VP

4,70
(31.1.2017)

€

4,70 €

4,70 €

VP

4,70
(28.2.2017)

€

4,70 €

4,70 €

VP

121,12
121,12 € (31.3.2017)

€

121,12 €

VP

4,92
(31.3.2017)

€

4,92 €

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

100,31 €

VP

5,22€

VP

poplatok za vedenie účtu

31.3.2017

17 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2017

5€

5
(30.4.2017)

€

18 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2017

5€

5
(31.5.2017)

€

19 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2017

5€

5
(30.6.2017)

€

20 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2017

5€

5
(30.7.2017)

€

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-3.kolo

1.8.2017

22 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2017

23 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2017

24 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2017

25

JUDr.
Anna Paušálna odmena správcu
10.11.2017
Machajdová správca do 1.schôdze veriteľov

VP

4,92 €

16 VÚB, a.s.

21

124,31 €

4,92 €

100,31
100,31 € (1.8.2017)

€

5,22
(31.8.2017)

€

5€

5
(30.9.2017)

€

5€

VP

5€

5
€
5€
(31.10.2017)

VP

5,22 €

5.311,02
€

5.311,02
€

VP

náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
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26

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

Konkurzy a reštrukturalizácie
poplatok-4.kolo

29.11.2017

27 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2017

28 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2017

29 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2018

Účtovné
20170115

14.1.2018

30

EKONOM,s.r.o.
Trenčín

31

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

služby-f.č.

poplatok-5.kolo

5.2.2018

Deň vydania: 27.11.2018

100,31
€
100,31 €
100,31 € (29.11.2017)

5,22€
5€

5,22€

5,22
€
5,22€
(30.11.2017)

VP

5
€
5€
(31.12.2017)

VP

5,22
(31.1.2018)

5,22€

VP

800,-€

VP

376,10 €

VP

5,40€

VP

5€

VP

5€

VP

€

800,€
376,10
376,10 € (5.2.2018)

€

5,40
(28.2.2018)

€

5€

5
(31.3.2018

€

5€

5
(30.4.2018

€

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.5.2018

€

36 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.6.2018

37 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.7.2018

38 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.8.2018

39 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.9.2018

40 Okresný súd Žilina

Súdny poplatok

32 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

28.2.2018

33 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2018

34 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

30.4.2018

35 VÚB, a.s.

5,40€

30.9.2018

41

JUDr.Anna
Odmena
správcu
Machajdová-správca speňaženia KP

42

Predpokladané
JUDr.Anna
spojené
so
machajdová-správca
konkurzu

zo

30.9.2018

náklady
zrušením 30.9.2018

Spolu

103,-€
5.095,€
30,--€

náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
Náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania

VP

5
€
(31.5.201 VP
8
5
€
€
(30.6.201 VP
8
5
€
€
(31.7.201 VP
8
5
€
€
(31.8.201 VP
8
5
€
€
(30.9.201 VP
8
103,-€

VP

5.095,-€

VP

30,-€

VP

12.313,17€

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu
Uspokojené pohľadávky

12.313,17 €
974,15 €

Neuspokojené pohľadávky

11.339,02 €
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Uspokojenie zo všeobecnej podstaty úpadcu:
Doposiaľ uspokojené pohľadávky proti podstate:

152,-- €- bankové poplatky, VÚB, a.s.Bratislava

822.15€- notárske poplatky- Notársky úrad JUDr.

Školníková

Doposiaľ neuspokojené pohľadávky proti podstate:
Veriteľ
JUDr. Anna Machajdová, správca a náklady správy
o
SR OS Žilina
Ekonom, s.r.o. Trenčín- vedenie účtovníctva
Spolu

Celková suma
10.436,02€
103,- €
800,-€
11.339,02€

Z uvedeného vyplýva, celkové príjmy všeobecnej podstaty predstavujú sumu 51.659,70€ , pričom suma vo výške
12.313,17€ je určená na uspokojenie pohľadávok proti podstate a sume vo výške 39.346,53 € je určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov.

P.č.
1
2
3
4

Veriteľ
Elena Halienová,Osloboditeľov 69, 038 53 Turany
Sociálna poisťovňa - pob. Žilina,010 01 Žilina
Martin Vojtko, Krížna 251/2,038 53 Turany
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska21,814 99 Bratislava

Spolu

Zistená suma pohľadávky
106.128,80 EUR
94,55,-- EUR
174.498,11 EUR
1.055,69 EUR

Uspokojenie v % Uspokojenie v €
13,9637%
14.819,507EUR
13,9637%
24.366,392EUR
13,9637%
13,202EUR
13,9637%
147,413EUR

281.777,15 EUR

13,9637%

39.346,515 EUR

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, predstavuje 13,9637 % uspokojenie veriteľov
nezabezpečených pohľadávok.
Správca zároveň stanovuje lehotu do 20 dní od zverejnenia návrhu na jeho schválenie zástupcovi
veriteľov.

JUDr. Anna Machajdová- správca

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesením OS v Žiline č.k. 1K/32/2014-74 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Account solutions, s.r.o.,
1.mája 1732/3,038 53 Turany, IČO: 36 820 601, kde som bola ustanovená za správcu. Uznesenie bolo
zverejnené v OV SR dňa 4.3.2015.
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priebeh konkurzného konania
Dňa 5.6.2015 sa konala v Turanoch prvá schôdza veriteľov . Na schôdzi sa zúčastnil dvaja veritelia a to : Martin
Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany a Elena Halienová, Osloboditeľov 89,038 53 Turany zastúpená Ing. Miroslav
Čanády, Moyzesova 9, 038 53 Turany na základe plnej moci zo dňa 13.4.2015. Schôdza bola
uznášaniaschopná. Bol na nej zvolený zástupca veriteľov Martin Vojtko, Krížna 251/2, 038 53 Turany . Zo
schôdze bola vyhotovená zápisnica, ktorá spolu so zoznamom veriteľov ,výškou prihlásených pohľadávok
a prezenčnou listinou bola zaslaná konkurznému súdu v Žiline.
V základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote boli do kancelárie správcu doručené štyri prihlášky pohľadávok .
Následne po tejto lehote boli doručené ešte dve prihlášky pohľadávok. Nebol prihlásený ani jeden zabezpečený
veriteľ.
P.č.
1.

Veriteľ
Elena Halienová, Osloboditeľov 89

Celková suma

Poznámka

93.300,-€

V základnej lehote

038 53 Turany
2.

Slovenská republika -DÚ Žilina

455,69,€

V základnej lehote

3.

Sociálna poisťovňa- pob. Žilina

94,55 €

V základnej lehote

4.

Martin Vojtko, krížna 251/2,

5.

038 53 Turany

185.115,01€

V základnej lehote

Elena Halienová, Osloboditeľov 89

28.750,12,-€

Po základnej lehote

038 53 Turany
6.
Spolu

Slovenská republika -DÚ Žilina

600,-€

Po základnej lehote

308.315,37€

Prihlásená pohľadávka veriteľa pod por.č. 1 bola popretá v čiastke 37.000,--€ z dôvodu, že úpadca predložil výpis
z účtu o úhrade tejto čiastky v prospech veriteľa, čo sa následne preukázalo ako nepravdivé, pretože úhrada síce
bola zrealizovaná v prospech veriteľa, ale na iný záväzok. Nárok veriteľa bol uznaný v prihlásenej výške 93.300,-€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod. por.č. 2 a 6 boli postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava v sumárnej výške 1.055,69€ . OS v Žiline uznesením č. 1K/32/2014-134 zo dňa 6.10.2016 povolil vstup
Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava do konkrzného konania namiesto veriteľa Slovenská republika- Daňový
úrad Žilina. Veriteľom pod por.č. 2 a 6 sa stal veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava v sumárnej výške
1.055,69€.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 4 boli popreté v čiastke 10.616,90€. Nárok veriteľa bol uznaný v sume
174.498,11€. V konaní nebola podaná incidenčná žaloba.
Prihlásené pohľadávky veriteľa pod por.č. 5 vo výške 28.750,12€ , veriteľ svojím listom znížil prihlásenú výšku o
sumu 15.921,32€ na sumu 12.828,80€. Nárok veriteľa je uznaný v sume 12.828,80€.
Spolu výška prihlásených a uznaných pohľadávok veriteľov pre ich uspokojenie zo všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 281.777,15€.

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV dňa 25.5.2015. Jednalo sa o rodinný dom súp.č. 1815,
nachádzajúci sa na ul. Cintorínska, 038 53 Turany, ktorý bol predaný v piatom kole dražby z dôvodu neúspešnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predchádzajúcich štyroch kôl.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Výťažok zo speňaženia
Do príjmov všeobecnej podstaty patrí peňažná hotovosť úpadcu vložená na účet konkurznej správy v sume
1.659,70,--€ ako preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a suma zo speňaženia
konkurznej podstaty vo výške 50.000,--€.
Príjmy zo všeobecnej konkurznej podstaty spolu predstavujú sumu 51.659,70€ .
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
V zmysle ust. § 87 ZKR – zoznam pohľadávok proti podstate obsahuje špecifikáciu jednotlivých pohľadávok proti
všeobecnej podstate s určením veriteľa pohľadávky, sumy, právneho dôvodu, času vzniku a času uspokojenia
pohľadávky ako aj jej priradenie k súpisovej zložke majetku a dôvody tohto priradenia.
Odmenu správcu tvorí paušálna odmena do konania 1.schôdze veriteľov a odmena zo speňaženie konkurznej
podstaty vypočítaná podľa § 20ods.1 a § 16ods.2 vyhl.č. 665/2005Z.Z. v platnom znení.
POHĽADÁVKY

PROTI

Skratky
PODSTATE
(výdavky)
:
v konkurznej veci Úpadcu sp.zn.

1K/32/2014
Account solutions, s.r.o.
p. právny
č. vzniku

dôvod

VP

-

všeobecná

podstata
priradenie
výška a čas priradená
dôvod
súpisovej zložke
uspokojenia suma
priradenia
majetku
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(30.4.2015)
konania
náklady
3,55
€
3,55 €
3,55 €
VP
konkurzného
(29.5.2015)
konania
náklady
3,60
€
3,60 €
3,60 €
VP
konkurzného
(30.6.2015)
konania
náklady
5,25
€
5,25 €
5,25 €
VP
konkurzného
(31.5.2016)
konania
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(30.6.2016)
konania
náklady
3,50
€
3,50 €
3,50 €
VP
konkurzného
(31.7.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.8.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(30.9.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.10.2016)
konania
náklady
124,31
€
124,31 € VP
konkurzného
124,31 € (2.11.2016)
konania
náklady
4,92
€
4,92 €
VP
konkurzného
4,92 €
(30.11.2016)
konania
náklady
4,70
€
4,70 €
VP
konkurzného
4,70 €
(31.12.2016)
konania
náklady

právny dôvod vzniku

čas
vzniku
suma
(splatnosť)

1

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2015

2

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

29.5.2015

3

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2015

4

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2016

5

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2016

6

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2016

7

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2016

8

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2016

9

VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2016

10

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-1.kolo

2.11.2016

11 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2016

12 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2016
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13 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2017

14 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

28.2.2017

15

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-2.kolo

30.3.2017

Deň vydania: 27.11.2018

4,70
(31.1.2017)

€

4,70 €

4,70
(28.2.2017)

€

4,70 €

121,12
121,12 € (31.3.2017)

€

4,92
(31.3.2017)

€

16 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2017

17 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.4.2017

5€

5
(30.4.2017)

€

18 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.5.2017

5€

5
(31.5.2017)

€

19 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.6.2017

5€

5
(30.6.2017)

€

20 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.7.2017

5€

5
(30.7.2017)

€

21

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

poplatok-3.kolo

1.8.2017

22 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.8.2017

23 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.9.2017

24 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.10.2017

4,92 €

100,31
100,31 € (1.8.2017)

€

4,70 €

VP

4,70 €

VP

121,12 €

VP

4,92 €

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

5€

VP

100,31 €

VP

5,22€

VP

5,22
(31.8.2017)

€

5€

5
(30.9.2017)

€

5€

VP

5€

5
€
5€
(31.10.2017)

VP

5,22 €

25

JUDr.
Anna Paušálna odmena správcu
10.11.2017
Machajdová správca do 1.schôdze veriteľov

5.311,02
€

26

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

100,31
€
100,31 €
100,31 € (29.11.2017)

poplatok-4.kolo

29.11.2017

27 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

30.11.2017

28 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.12.2017

29 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.1.2018

Účtovné
20170115

14.1.2018

30

EKONOM,s.r.o.
Trenčín

31

Notársky
úrad Notársky
JUDr.Školníková
dražby

služby-f.č.

poplatok-5.kolo

5.2.2018

5,22€
5€

5,22€

5.311,02
€

VP

5
€
5€
(31.12.2017)

VP

5,22
(31.1.2018)

5,22€

VP

800,-€

VP

376,10 €

VP

5,40€

VP

5€

VP

5€

VP

€

800,€
376,10
376,10 € (5.2.2018)

€

€

5€

5
(31.3.2018

€

5€

5
(30.4.2018

€

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.5.2018

€

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.6.2018

poplatok za vedenie účtu

28.2.2018

33 VÚB, a.s.

poplatok za vedenie účtu

31.3.2018

34 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

30.4.2018

35 VÚB, a.s.

36 VÚB, a.s.

5,40€

VP

5,22
€
5,22€
(30.11.2017)

5,40
(28.2.2018)

32 VÚB, a.s.

VP

5
€
(31.5.201 VP
8
5
€
€
(30.6.201 VP
8
5
€

náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
Náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
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37 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.7.2018

38 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(31.8.2018

39 VÚB, a.s.

účtu poplatok za vedenie

5€

5
(30.9.2018

40 Okresný súd Žilina

Súdny poplatok

30.9.2018

41

JUDr.Anna
Odmena
správcu
Machajdová-správca speňaženia KP

42

Predpokladané
JUDr.Anna
spojené
so
machajdová-správca
konkurzu

zo

30.9.2018

náklady
zrušením 30.9.2018

Spolu

103,-€
5.095,€
30,--€

Deň vydania: 27.11.2018
5
€
(31.7.201 VP
8
5
€
€
(31.8.201 VP
8
5
€
€
(30.9.201 VP
8

náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania
náklady
konkurzného
konania

€

103,-€

VP

5.095,-€

VP

30,-€

VP

12.313,17€

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu
Uspokojené pohľadávky

12.313,17 €
974,15 €

Neuspokojené pohľadávky

11.339,02 €

Uspokojenie zo všeobecnej podstaty úpadcu:
Doposiaľ uspokojené pohľadávky proti podstate:

152,-- €- bankové poplatky, VÚB, a.s.Bratislava

822.15€- notárske poplatky- Notársky úrad JUDr.

Školníková

Doposiaľ neuspokojené pohľadávky proti podstate:
Veriteľ
JUDr. Anna Machajdová, správca a náklady správy
o
SR OS Žilina
Ekonom, s.r.o. Trenčín- vedenie účtovníctva
Spolu

Celková suma
10.436,02€
103,- €
800,-€
11.339,02€

Z uvedeného vyplýva, celkové príjmy všeobecnej podstaty predstavujú sumu 51.659,70€ , pričom suma vo výške
12.313,17€ je určená na uspokojenie pohľadávok proti podstate a sume vo výške 39.346,53 € je určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov.
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Veriteľ
Elena Halienová,Osloboditeľov 69, 038 53 Turany
Sociálna poisťovňa - pob. Žilina,010 01 Žilina
Martin Vojtko, Krížna 251/2,038 53 Turany
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska21,814 99 Bratislava

Spolu

Deň vydania: 27.11.2018

Zistená suma pohľadávky
106.128,80 EUR
94,55,-- EUR
174.498,11 EUR
1.055,69 EUR

Uspokojenie v % Uspokojenie v €
13,9637%
14.819,507EUR
13,9637%
24.366,392EUR
13,9637%
13,202EUR
13,9637%
147,413EUR

281.777,15 EUR

13,9637%

39.346,515 EUR

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, predstavuje 13,9637 % uspokojenie veriteľov
nezabezpečených pohľadávok.
Správca zároveň stanovuje lehotu do 20 dní od zverejnenia návrhu na jeho schválenie zástupcovi
veriteľov.

JUDr. Anna Machajdová- správca

K090810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-283-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/97/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Vladimír
Oláh, M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 09.02.1955 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca
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K090811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Wágner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 909, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1970
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-293-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/160/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Ján Wágner, 1. mája 909/-,
981 01 Hnúšťa, IČO: /r.č.: / nar.: 11.04.1970 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca

K090812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Masarik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-273-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/405/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Oliver Masarik, Mesto Žiar
nad Hronom /-, - -, IČO: /r.č.: / nar.: 30.04.1979 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje,
že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca
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K090813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 333/20, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1966
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-354-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/377/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Pavol Šarközi, Dukelských
hrdinov 333/20, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 15.08.1966 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca

K090814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A.S. Jegorova 219/20, 984 01 Lučenec - Opátová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-348-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/110/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Beata
Tóthová, Ulica A.S. Jegorova 219/20, 984 01 Lučenec - Opatová, IČO: /r.č.: / nar.: 26.02.1973 (ďalej len „Dlžník“)
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca
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K090815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. A. Komenského 4972/28, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1964
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-379-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/289/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172správca dlžníka: Alexander Varga,
Ulica J. A. Komenského 4972/28, 984 01 Lučenec, IČO: 50194364 /r.č.: / nar.: 12.10.1964 (ďalej len „Dlžník“)
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca

K090816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Strháre 84, 991 03 Dolné Strháre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-369-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/196/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Michal
Kavka, Dolné Strháre /84, 991 03 Dolné Strháre, IČO: 43671047 /r.č.: / nar.: 29.07.1968 (ďalej len „Dlžník“) týmto
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca
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K090817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Jariabková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Lehota 282, 976 98 Dolná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1976
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-361-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/185/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen správca dlžníka: Janka Jariabková, Dolná
Lehota 282/, 976 98 Dolná Lehota, IČO: /r.č.: / nar.: 11.02.1976 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1
ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca

K090818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pauko Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostišovce 84, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1965
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/407/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/407/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Viliam Pauko, trvale bytom Hostišovce 84, 980 23
Teplý Vrch, nar.: 28.12.1965, obchodné meno: Viliam Pauko PaS Stavebniny, so sídlom Sedliacka 25, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 33 723 401 (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 05.10.2017, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 16.02.2018,
konaného v súlade s ust. 166i ZKR, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že
Dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku, okrem majetku uvedeného v návrhu na vyhlásenie konkurzu
zo dňa 05.10.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle skutočnosti, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý v zmysle ust. § 166i ZKR podlieha konkurznému
konaniu, Správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR č. 119/2018 zo dňa 21.06.2018.
Po speňažení majetku bolo Správcom zverejnený v zmysle ust. § 167u ods. 1 zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty, a to konkrétne prostredníctvom Obchodného vestníka SR č. 183/2018 zo dňa 21.09.2018.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Viliam Pauko, trvale
bytom Hostišovce 84, 980 23 Teplý Vrch, nar.: 28.12.1965, obchodné meno: Viliam Pauko PaS Stavebniny, so
sídlom Sedliacka 25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 33 723 401, po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Viliam Pauko, trvale bytom Hostišovce 84, 980 23
Teplý Vrch, nar.: 28.12.1965, obchodné meno: Viliam Pauko PaS Stavebniny, so sídlom Sedliacka 25, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 33 723 401, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.
3OdK/407/2017 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K090819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1963
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/744/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/744/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Lýdia Harvanová, nar. 22. 10. 1963, trvale bytom
Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Číslo
prihlášky

Veriteľ

Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814
1
53 Bratislava, IČO: 36 284 831

Istina

Úroky
omeškania

z Náklady
uplatnenia

485,05
40,54 €
€

z Celková
suma

5,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K090820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodruša-Hámre 455, 966 63 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1978
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
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Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/871/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/871/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4OdK/871/2018 zo dňa 07.09.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku 178/2018 vydanom dňa 14.09.2018 pod č. K068594, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Dušan Goral, nar. 30.03.1978, trvale bytom Banská Hodruša 455, 966 63 Hodruša – Hámre,
obchodné meno Dušan Goral – PILČÍK, s miestom podnikania Banská Hodruša 455, 966 63 Hodruša –
Hámre, IČO: 44273452, a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom
kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, (ako správca úpadcu v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4Odk/871/2018,
že
dňa 20.11.2018, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 006, ktorý si v konkurznom
konaní prihlásil prihlášku pohľadávok:
Spolu vo výške: 350,64 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 350,64 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 20.11.2018.

V Bratislave, dňa 20.11.2018
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo – komplementár
Správca S 1704

K090821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 145 / 145, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1988
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/821/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/821/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Kováč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Partizánska 145, 960 01 Žiar nad Hronom IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26. 06. 1988 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava
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Sp. zn. správcu: 4OdK/821/2018 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/821/2018

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, doručenej správcovi dňa 09.11.2018, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 26.10.2018, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
Pohľadávka 1 vo výške 2005,23 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradené poistné za obdobie 06/2010 - 05/2018 doložené platobným
kalendárom platiteľa poistného.
Poradie: iná pohľadávka.

Pohľadávka 2 vo výške 100,- EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradené poplatky za vykonanie výkazov nedoplatkov v počte 10 ks x 10,00
EUR.
Poradie: iná pohľadávka.

V Bratislave, dňa 22.11.2018

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K090822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 170, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-386-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/332/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Adriana Oláhová

K090823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Hrončoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 6171 / 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/587/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/587/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 1 – 2. kolo
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Tatiana Hrončoková, nar. 06. 12. 1984, trvale bytom Karpatská 6171/1, 974 01
Banská Bystrica týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania – VPK č. 1 na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej rok
veci
výroby

stav
opotrebovanosti

VIN č.

Fiat Punto 1.1

používané

ZFA17600000639247 BB846CS

1996

Spolu súpisová hodnota

Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza

hodnota
€

v

Karpatská 6171/1,974 11 Banská
300,00
Bystrica

300,00,- €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
V prípade záujmu je možné zaslať fotografie predmetného automobilu. O fotografie môžete žiadať na e-mailovej
adrese: skodova@restrukturalizacia.net
Podmienky ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 1100 0000
0029 4304 3849, VS: 45872018 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Hroncokova“. 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:
JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.
Kukučínova 3379/18
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/587/2018 – 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, (Fiat Punto)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca dlžníka

K090824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Šarköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 44/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/847/2018 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/847/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Erika Šarköziová, nar. 04.10.1959, bytom Hviezdoslavova 44/4, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831
Prihlásená suma: 42,13 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K090825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Ondruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 97, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 522 443
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/491/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/491/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: Emil Ondruš, nar. 28.06.1962, trvale bytom Kosorín 97, 966 24
Kosorín, obchodné meno: Emil Ondruš, s miestom podnikania Kosorín 138, 966 24 Kosorín, IČO:
41 522 443 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 21.11.2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644
030, s por. č. 1, v celkovej výške 23,24,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166 i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 22.11.2018
KP recovery, k.s.,
Správca

K090826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vinici 388 / 1, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1063/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1063/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, 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: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil:
0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K090827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vinici 388 / 1, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1063/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1063/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
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Poučenie:
rihlásenú 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.
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
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považuje za zistenú.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K090828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vinici 388 / 1, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1063/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1063/2018
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 („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Eva Balogová , nar. 17.01.1985, trvale bytom Na Vinici 388/1 bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/1063/2018 zo dňa 7.11.2018, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 219/2018 zo dňa 14.11.2018 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: 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
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 25c) 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 Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika 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,
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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)
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 Eva Balogová, born: 17.01.1985, residence: Na Vinici 388/1,
985 26 Málinec (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. 4OdK/1063/2018 dated 07.11.2018, published in
Commercial Bulletin no. 217/2018 dated 14.11.2018 bankruptcy was declared and JUDr. Radka
Longauerová, 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.
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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 Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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 can not be corrected or supplemented.
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JUDr. Radka Longauerová
správca

K090829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 317/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/582/2018 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/582/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Marek Tóth, nar. 10. 12. 1991, trvale bytom Dukelských Hrdinov 317/11, 965 01 Žiar nad Hronom,
korešpondenčná adresa: Sládkovičova 17/21, 965 01 Žiar nad Hronom, 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: PRVÉ
Predmet: hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1. – 3., súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 225/2018 dňa 22.11.2018.
Hnuteľná vec:
Osobný automobil, Škoda Felícia, dátum prvej evidencie 19.11.1998, VIN: TMBEEF613X0097341, súpisová
hodnota 250,00 €,
Osobný automobil, Nissan Sunny 1.6 LX, dátum prvej evidencie 24.07.1996, VIN: JN10FPN13U0202198,
súpisová hodnota 200,00 €,
Osobný automobil, Hyundai Accent, dátum prvej evidencie 04.01.1995, VIN: KMHVA31NPSU009496, súpisová
hodnota 200,00 €, dátum a dôvod zápisu: 19.11.2018, majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 písm. b) ZKR, súpisová hodnota spolu: 650,00 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo účtu: IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, Variabilný symbol: 6118338349
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0917 691 654, alebo emailom
tkacova.skp@gmail.com
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 (t. j. cena
rovnajúca sa súpisovej hodnote a vyššia). 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 Detve, dňa 22.11.2018
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K090830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kozelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1061/8, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1947
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/836/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/836/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Advisors k.s. so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ľubica Kozelová, nar. 18.12.1947, trvale bytom Poľná 1061/8, 990 01 Veľký Krtiš v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K090831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teodor Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 317/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/896/2018 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/896/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Teodor Lakatoš, nar. 17. 01. 1962, trvale bytom Dukelských Hrdinov 317/11, 965 01 Žiar nad
Hronom, obchodné meno: Teodor Lakatoš, s miestom podnikania Hutníkov 23/9, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 41521595, 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: PRVÉ
Predmet: hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1. – 4., súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 225/2018 dňa 22.11.2018.
Hnuteľná vec:
Osobný automobil, Audi, dátum prvej evidencie 1985, VIN: WAUZZZ44ZFN119081, súpisová hodnota 100,00 €,
Osobný automobil, Škoda Forman 135 LX, dátum prvej evidencie 03.05.1993, VIN: TMBCEA200P073380,
súpisová hodnota 250,00 €,
Osobný automobil, Škoda Felícia, dátum prvej evidencie 1995, VIN: TMBEFF613T0125621, súpisová hodnota
250,00 €,
Osobný automobil, Škoda Felícia, dátum prvej evidencie 24.05.1999, VIN: TMBEFF613X0121706, súpisová
hodnota 300,00 €, dátum a dôvod zápisu: 19.11.2018, majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 písm. b) ZKR, súpisová hodnota spolu: 900,00 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: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, Variabilný symbol: 6118327555
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0917 691 654, alebo emailom
tkacova.skp@gmail.com
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 (t. j. cena
rovnajúca sa súpisovej hodnote a vyššia). 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.

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

196

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

V Detve, dňa 22.11.2018
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K090832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 685/31, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/656/2018 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/656/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Kováč, nar. 08. 05. 1986, trvale bytom Banícka 685/31, 990 01 Veľký Krtíš, 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: PRVÉ
Predmet: hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1., súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 225/2018 dňa 22.11.2018.
Hnuteľná vec: Osobný automobil, CITROEN XSARA 1.4 i, červená metalíza tmavá, dátum prvej evidencie
07.041999, VIN: VF7N1KFXF36470032, súpisová hodnota 400,00 €, dátum a dôvod zápisu: 19.11.2018, majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 písm. b) ZKR, súpisová hodnota spolu:
400,00 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: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, Variabilný symbol: 6118349344
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0917 691 654, alebo emailom
tkacova.skp@gmail.com
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 (t. j. cena
rovnajúca sa súpisovej hodnote a vyššia). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Detve, dňa 22.11.2018
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K090833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kurek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trosky 224/7, 976 57 Michalová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1971
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/807/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/807/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Advisors k.s. so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Kurek, nar. 03.12.1971, trvale bytom: Trosky 224/7, 976 57 Michalová, obchodné meno: Jozef
Kurek, s miestom podnikania: Trosky 224/7, 976 57 Michalová, IČO: 40 868 028v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že:
konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K090834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 55, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/640/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/640/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Ján Gašpar, nar. 14. 10. 1982, trvale bytom Hronská Dúbrava 55, 966 11 Trnavá Hora, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/640/2018, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 2, veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska
cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, ktorou bola do konkurzu prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

198

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

pohľadávka pod č. 1, v celkovej výške 315,33 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 9.

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

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

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) 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.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Šarkőzi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/673/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/673/2018
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

199

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 20.07.2018, pod č. k. 4OdK/673/2018
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Karol Šarkőzi, nar. 20. 12 .1990, trvale
bytom SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Karol Šarkőzi, nar. 20. 12 .1990, trvale bytom
SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad Hronom, číslo konania 4OdK/673/2018, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 22.11.2018
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K090836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952; Ing. Július
Gibaľa JUGI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 181 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/124/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/124/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Ing. Július Gibaľa, nar. 29.10.1952, Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár, obchodné meno: Ing. Július
Gibaľa JUGI, s miestom podnikania Nová 567, 987 01 Poltár, IČO: 14181916, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/124/2017, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky por. č. 1, veriteľa:
Silverside, a. s., Plynárenská 7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 052 560, ktorou bola
do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 3.840,08 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 155.

Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 32, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.8.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK 525/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 OdK 525/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok úpadcu Martin Samko, nar. 5.8.1981, bytom
Hviezdoslavova 32, 979 01 Rimavská Sobota, č.k. 2OdK/525/2018, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po
základnej prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7 Hradec Králové, IČO:
24785199, Česká republika, zapísaný v OR KS Hradec Králové pod C 33753, zástupca: ŠMÍDA advokátní
kancelář, s.r.o., organizační zložka, Ul. Svornosti 43, Bratislava, SR, IČO: 47255773, celková výška
pohľadávky 271,50€.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K090838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 938/82, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.4.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/235/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/235/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok úpadcu Ján Gašpar, nar. 17.4.1966, bytom ČSA
938/82, 967 01 Kremnica, č.k. 5OdK/235/2018, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po základnej
prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7 Hradec Králové, IČO:
24785199, Česká republika, zapísaný v OR KS Hradec Králové pod C 33753, zástupca: ŠMÍDA advokátní
kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Ul. Svornosti 43, Bratislava, IČO: 47255773, celková výška
pohľadávky 271,88€.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K090839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bodona 1649/8, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/697/2018 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/697/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca úpadcu Ondrej B a l á ž, nar.
28.11.1957, trvale bytom 979 01 Rimavská Sobota, J. Bodona 1649/8, Slovenská republika, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ondrej B a l á ž, nar. 28.11.1957, trvale bytom 979 01 Rimavská

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sobota, J. Bodona 1649/8, sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ondrej B a l á ž, nar. 28.11.1957,
trvale bytom 979 01 Rimavská Sobota, J. Bodona 1649/8, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

Vo Zvolene 22.11.2018
JUDr. Ivana Gajdošíková

K090840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Böd STYLOVO.SK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 350 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/656/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 OdK/656/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Böd, nar. 16.10.1967, bytom
Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Peter Böd STYLOVO.SK, s miestom podnikania
Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47350245, ako ustanovený správca na základe Uznesenia
Okresného súdu Banská Bystrica z 13.7.2018, č.k. 2OdK/656/2018, zverejneného dňa 19.7.2018 v Obchodnom
vestníku č. 138/2018, týmto v súlade s § 85 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov a § 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:
Námestie Matice slovenskej 23/45 Žiar nad Hronom v každý pracovný deň v čase od 8:00 – 14:00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na č. 045/6738108
alebo e-mailom:martin.vinarcik@gmail.com

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K090841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Böd STYLOVO.SK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 350 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
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Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/656/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 OdK/656/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Böd, nar. 16.10.1967, bytom
Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno: Peter Böd STYLOVO.SK, s miestom podnikania
Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47350245, ako ustanovený správca na základe Uznesenia
Okresného súdu Banská Bystrica z 13.7.2018, č.k. 2OdK/656/2018, zverejneného dňa 19.7.2018 v Obchodnom
vestníku č. 138/2018, týmto v súlade s § 32 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že preddavok na popieranie prihlásených pohľadávok veriteľmi možno zložiť na č.ú.: IBAN
SK 39 0200 0000 0035 8434 6155.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K090842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bozó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 459 / 64, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/763/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/763/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Wustenrot poisťovňa, a.s., prihlásil dňa 15.11.2018 pohľadávku v sume 360,69 EUR.

V Banskej Bystrici, dňa 22.11.2018
Ing. Marián Holúbek, správca

K090843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Palúšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. M. Daxnera 654, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/437/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/437/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 25.10.2018 som vyhotovil rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 210.09.2018 zverejnený
v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 210/2018, K082931.
Dňa 14.11.2018 som splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Erika Palúšová, nar. 04. 02. 1986, trvale bytom Š.
M. Daxnera 654, 981 01 Hnúšťa, adresa na doručovanie Klokočova 732, 981 01 Hnúšťa, pod sp. zn.:
4OdK/437/2018, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Erika Palúšová, nar. 04. 02. 1986, trvale
bytom Š. M. Daxnera 654, 981 01 Hnúšťa, adresa na doručovanie Klokočova 732, 981 01 Hnúšťa, pod sp.
zn.: 4OdK/437/2018, zrušuje.
V zmysle § 167 v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 22.11.2018
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K090844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Šága
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 419/11, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/701/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/701/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/701/2018 zo dňa 01.08.2018, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 152/2018 zo dňa 08.08.2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Tibor Šága, nar.
24.01.1973, bytom Rúbanisko II 419/11, 984 03 Lučenec, obchodné meno Tibor Šága, s miestom podnikania
Rúbanisko II 419/11, 984 03 Lučenec, IČO: 34228489, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Tibor
Šága, bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa.
Účinky ustanovenia správcu nastali 09.08.2018.
JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tibor Šága, nar. 24.01.1973, bytom Rúbanisko II 419/11, 984
03 Lučenec, obchodné meno Tibor Šága, s miestom podnikania Rúbanisko II 419/11, 984 03 Lučenec, IČO:
34228489 sa končí.
Na základe doručeného dlžníkovho Návrhu na vyhlásenie konkurzu, ním poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 01.08.2018, sp. zn. 2OdK/701/2018, na majetok dlžníka Tibor Šága, nar. 24.01.1973, bytom Rúbanisko II
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419/11, 984 03 Lučenec, obchodné meno Tibor Šága, s miestom podnikania Rúbanisko II 419/11, 984 03
Lučenec, IČO: 34228489 zrušuje.
JUDr. Mário Keleti, správca

K090845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Starovecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 2, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/441/2018 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/441/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty – oprava pohľadávky č. 1
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 27.08.2018, č. k. 5OdK/441/2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 170/2018 dňa 04.09.2018, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Viliam Starovecký, nar. 02. 09. 1952, trvale bytom mesto Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom
Viliam Starovecký , s miestom podnikania Horná 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 22 627 162, korešpondenčná
adresa: Internátna 2, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“).
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými položkami číslo 1-2.
Súpisové položky č.1 – č.2 boli zapísané ako peňažné pohľadávky. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v
OV č. 214/2018 dňa 07.11.2018. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 222/2018 dňa
19.11.2018. Speňaženie súpisových položiek bolo vykonané v dňoch 06.11.2018 v sume 500,00 Eur a dňa
13.11.2018 v sume 1 280,23 Eur.
Správca v OV č. 222/2018, vydanom dňa 19.11.2018 pod K088658, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených 15 pohľadávok od 5 nezabezpečených veriteľov: (1. Slovenská
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, 2. EDYPLUS, s.r.o., Žilinská cesta 130, 921
01 Piešťany, IČO: 36 258 881, 3. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 00 215 759, 4. Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 424 995 000 016, 5. AB 2 B.V., Strawinskylaan 9993, Amsterdam, Holanské kráľovstvo, IČO: 572
79 667) v celkovej výške 13 102,58 Eur.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
- Peňažné pohľadávky, výťažok zo speňaženia: 1 780,23 €
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 1 780,23 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
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- Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. pol. č. 1 – č. 2 podľa § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 665/2005
Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 249,23 €
- Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za 3 mesiace vo výške 90,00 €
2. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
- Poštovné výdavky: 11,90 €
- Bankové poplatky za vedenie účtu založeného v konkurznom konaní 04.09.2018 – 19.11.2018: 6,32 €
- Budúce výdavky spojené s konkurzným konaním: 15,00 €
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1 407,78 €.
(1 780,23 € (celkový príjem do všeobecnej konkurznej podstaty) – 123,22 € (výťažok znížený podľa §167u ods. 2
ZKR) = 1 657,01 €).
Celkový rozvrh výťažku znížený o odmenu správcu a nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu: 1
657,01 € – 249,23 € = 1 407,78 €
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od nezabezpečených veriteľov:
Pohľadávka č.:
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 – Prihlásená pohľadávka vo
výške 5 453,45 € = suma určená na uspokojenie: 585,93 €
2. EDYPLUS, s.r.o., Žilinská cesta 130, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881 – Prihlásená pohľadávka vo výške 2
573,04 € = suma určená na uspokojenie: 276,46 €
3. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 Prihlásená pohľadávka vo výške 237,78 € = suma určená na uspokojenie: 25,55 €
4. Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 424 995 000 016
- Prihlásená pohľadávka vo výške 649,88 € = suma určená na uspokojenie: 69,83 €
5. AB 2 B.V., Strawinskylaan 9993, Amsterdam, Holanské kráľovstvo, IČO: 572 79 667 - Prihlásená pohľadávka
vo výške 4 188,43 € = suma určená na uspokojenie: 450,02 €
V Banskej Bystrica, dňa 22.11.2018
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K090846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šaranský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-268-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Roman
Šaranský, Mesto Žiar nad Hronom -/-, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 11.01.1982 (ďalej len „Dlžník“)
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca

K090847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valášek Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5300 / 11, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1987
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/579/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/579/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Miroslava Valášek, nar. 15.05.1987, trvale bytom Tulská 5300/11, 974 04 Banská Bystrica, (ďalej len
„Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 5OdK/579/2018, že bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029
2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 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.
V Bratislave, dňa 22.11.2018
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K090848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goralová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265 / 60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1984
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1018/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1018/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Chovanová správca dlžníka: Miroslava Goralová, nar. 17.05.1984, trvale bytom ČSA 265/60, 967 01
Kremnica v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn.
2OdK/1018/2018, a vedenej pod spisovou značkou správcu 2OdK/1018/2018 S1612, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu v tvare IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036.
Poučenie:
§ 167l Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 Popretie a zistenie pohľadávky
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
(9) 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.
(11) 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.
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(13) 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.
(14) 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.
(15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
(16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
(18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K090849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goralová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265 / 60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1018/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1018/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Miroslava Goralová, nar. 17.05.1984, trvale bytom: ČSA 265/60, 967 01 Kremnica, v konaní o
oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn. 2OdK/1018/2018,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00
hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie
správcu alebo na e-mailovej adrese: stela.chovanova@gmail.com.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K090850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klátiková Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 844/17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/559/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/559/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POZEMKY
Por. Číslo
č.
parcely

Druh pozemku

výmera
v m2

LV
č.

Katastrálne
územie, Spoluvlastnícky
obec, okres, štát
podiel

Poznámka
Hodnota
(ťarchy , zabezpečovacie právo) v €
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1.

271

záhrada

2.

272

zastavané
plochy
nádvoria

3.

273

záhrada

Konkurzy a reštrukturalizácie
Širákov, Širákov, Veľký
766 Krtíš,
Slovenská 1/2
republika
Širákov, Širákov, Veľký
766 Krtíš,
Slovenská 1/2
republika
Širákov, Širákov, Veľký
766 Krtíš,
Slovenská 1/2
republika

99

a 527

1273

Deň vydania: 27.11.2018
vecné
v práve
užívania
vecné
v práve
užívania
vecné
v práve
užívania

bremeno
spočívajúce
doživotného nerušeného 36,bremeno
spočívajúce
doživotného nerušeného 527,bremeno
spočívajúce
doživotného nerušeného 437,-

STAVBY
Por. Súp.
Popis stavby
č.
č.

Parc. LV
č.
č.

Katastrálne
územie, Spoluvlastnícky
obec, okres, štát
podiel
Širákov, Širákov, Veľký
766
1/2
Krtíš, Slovenská republika

1.

84

rodinný dom

272

2.

323

iná
budova
označená súpisným 272
číslom

766

Širákov, Širákov, Veľký
1/2
Krtíš, Slovenská republika

Poznámka
Hodnota
(ťarchy , zabezpečovacie právo)
v€
vecné bremeno spočívajúce v práve
3.500,doživotného nerušeného užívania
vecné bremeno spočívajúce v práve
500,doživotného nerušeného užívania

K090851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goralová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265 / 60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1018/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1018/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
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προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Miroslava Goralová, nar. 17.05.1984, trvale bytom: ČSA 265/60, 967
01 Kremnica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bolo Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 2OdK/1018/2018 - 12, zo dňa 24.10.2018, IČS: 6118348878, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 212/2018, dňa 05.11.2018, pod zn. K083619, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§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)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Miroslava Goralová, date of birth 17.05.1984, adress
ČSA 265/60, 967 01 Kremnica is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica
(Slovakia) No. 2OdK/1018/2018 - 12 dated 24.10.2018, it was published in the Commercial bulletin No.
212/2018 from 05.11.2018, K083619 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.
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 regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.
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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.
The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
JUDr.
správca (trustee)

Stela

Chovanová

K090852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 711/45, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/893/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/893/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40
7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.

Mgr. Robert Antal
správca

K090853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközi Oliver
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovica 0, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/98/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/98/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Správca dlžníka: Oliver Šarkőzi, nar. 3.6.1973, trvale bytom Mesto Žarnovica, 966 81 Žarnovica, toho času bytom
Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica, obchodné meno Oliver Šarkőzi, s miestom podnikania Fraňa Kráľa 883/3,
966 81 Žarnovica, IČO: 41 415 825 zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení tretích osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by
podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty a speňažený.

Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Oliver Šarkőzi, nar. 3.6.1973, trvale
bytom Mesto Žarnovica, 966 81 Žarnovica, toho času bytom Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica, obchodné
meno Oliver Šarkőzi, s miestom podnikania Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica, IČO: 41 415 825, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K090854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 145, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-721-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/675/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen správca úpadcu: Peter Bučko, Partizánska
145/, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 16.08.1986, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K090855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 145, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-721-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/675/2018
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

216

Obchodný vestník 228/2018
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

5OdK/675/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen správca dlžníka: Peter Bučko, Partizánska
145/, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 16.08.1986, 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 (ďalej ako
„ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32
ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 721; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Peter Bučko

K090856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 145, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-721-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/675/2018
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: Peter Bučko, Partizánska
145/, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 16.08.1986 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/675/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.11.2018 . Týmto 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: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen 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. 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. Predpísané tlačivá
sú
veriteľom
k dispozícii
na
webovej
stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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). 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). 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).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Peter Bučko, Partizánska 145/, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /Pers. ID no.: / born.: 16.08.1986
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Banská Bystrica (District Court), No. 5OdK/675/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 12th of November 2018. The
bankruptcy procedure was declared as of this 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: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. 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 prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA). 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). 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). 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.
Vo Zvolene, dňa 22.11.2018
In Zvolen, 22th of November 2018
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K090857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Grafová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutníkov 307 / 25, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/889/2018 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/889/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36 644 030
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 155,87 Eur
pohľadávka č. 2 v celkovej sume: 107,60 Eur
pohľadávka č. 3 v celkovej sume: 22,60 Eur
pohľadávka č. 4 v celkovej sume: 35,50 Eur
pohľadávka č. 5 v celkovej sume: 33,00 Eur
pohľadávka č. 6 v celkovej sume: 8,50 Eur

Pohľadávky boli zapísané do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 63 - 68. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm.
b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetné pohľadávky poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v obchodnom vestníku.

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K090858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Cicko, 27. 09. 1966
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 3055/13, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 587 218
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/763/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/763/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Branislav Cicko, nar. 27. 09. 1966, trvale bytom Na Skalici 3055/13, 974 11 Banská
Bystrica; obchodné meno Branislav Cicko, s miestom podnikania Na Skalici 3055/13, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 50 587 218, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.
4OdK/763/2018, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli správcovi doručené Prihlášky pohľadávky 1 a 2, veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky,
Karadžičova 2, Bratislava 811 09, SR, IČO: 47 258 713, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č.
1 až 2, v celkovej výške 495,74 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli správcom zapísané do zoznamu pohľadávok
pod číslom pohľadávky 15 až 16.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) 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.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
DOPLNENIE SÚPISU ODDELENEJ PODSTATY - Mediačné centrum, SR s.r.o.
(vyhotovený v súlade s ust. § 76 a nasl. ZKR)
úpadca: BBK AGRO, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066
spisová značka: 2K/3/2018, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
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20.000 €

Zabezpečovacie právo

Veriteľ

Mediačné
centrum SR,
s.r.o., so
sídlom
Zadunajská
406/27, 851
01 Bratislava,
IČO: 47 936
738

Výška
Opis zabezpečenej
zabezpečenej
pohľadávky
pohľadávky

Zmluva o úverovom
rámci č.
000119/SB/2013 zo
dňa 28.03.2013 v
znení Dodatku č.1,
Dodatku č. 2 a
Dodatku č. 3; Zmluva
o kontokorentnom
úvere č.
000120/SB/2013 zo
dňa 28.02.2013 v
znení Dodatku č. 1 a
Dodatku č. 2

Opis zabezpečovacieho práva

Druh zabezp. práva: Záložné právo, zabezpečená suma: 1 700 000 Eur,
deň vzniku: 04.07.2014, dátum registrácie: 04.07.2014, čas registrácie:
14:12:00, poradie zabezp. práva: poradie sa riadi dňom registráciezáložné právo prvé v poradí, právny dôvod vzniku zabezp. práva: Zmluva
o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam číslo: 000119G/SB/2014
zo dňa 03.07.2014, registrované v NCRzp dňa 04.07.2014 pod č.
9893/2014, veriteľ: Mediačné centrum SR, s.r.o., so sídlom Zadunajská
406/27, 851 01 Bratislava, IČO: 47 936 738 (pôvodný veriteľ: UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 64948242), predmet
zabezp. práva: živé zvieratá účtovne evidované ako zvieratá základného
stáda, do ktorého patria dospelé chovné zvieratá, a to dostihové kone,
ako sú ku dňu podpísania Zmluvy o zriadení záložného práva k
hnuteľným veciam číslo: 000119G/SB/2014, zo dňa 03.07.2014 (ďalej len
"Záložná zmluva") v úhrnnej hodnote = 411 687,- EUR uvedené v
nasledovnom súpise: Označenie/ Cena/Umiestnenie (ustajnenie v:)
Žrebec EXPAD 753,00 Eur, Hřebčín XAVIEROV Praha, Kobyla Danzing
1 700 000 € Theatre 67 534,00 Eur, Dúbrava 360, Jablonica, Kobyla Rajci Simon 79
166,00 Eur, Dostihové Centrum Světlá Hora, Kobyla Royal Sunlight 67
534,00 Eur, Dúbrava 360, Jablonica, Žrebec Red Dragon 79 166,00 Eur,
Dostihové Centrum Světlá Hora, Žrebec Rosensturm 117 534,00 Eur,
Dúbrava 360 , Jablonica (ďalej aj len „existujúca hnuteľná vec“ alebo
„existujúce hnuteľné veci“), t.j. existujúce hnuteľné veci v úhrnnej cene
uvedenej pri ich určení vyššie, čo je hodnota zálohu na zabezpečenie ku
dňu podpisu Záložnej zmluvy a hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v
budúcnosti za trvania zabezpečenej pohľadávky (ďalej aj len „nová vec“
alebo „nové veci“; existujúca hnuteľná vec alebo existujúce hnuteľné veci
a nová vec alebo nové veci všetky spolu alebo ktorákoľvek z nich ďalej aj
len „vec“ alebo „veci“, alebo „hnuteľná vec“ alebo „hnuteľné veci“).
Záložné právo sa vzťahuje na záloh, jeho súčasti, plody a úžitky a na
jeho príslušenstvo vrátane tých, ktoré sa stanú jeho súčasťami alebo
príslušenstvom neskôr za trvania záložného práva. Predmet záložného
práva sa nachádza u záložcu na jeho adrese. Najvyššia hodnota istiny do
ktorej sa zabezpečujú zabezpečené pohľadávky je 1.700.000 €. Záložca
je Dlžník.

KASATKIN Recovery, k. s., správca

K090860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mižer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/699/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/699/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/699/2018-12 zo dňa 27.07.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 148/2018 dňa 02.08.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Peter Mižer, nar. 19.
05. 1985, trvale bytom Rúbanisko III 5, 984 01 Lučenec (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr.
Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. 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. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. 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.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 22.11.2018, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Peter Mižer, nar. 19. 05. 1985, trvale bytom Rúbanisko III 5, 984 01 Lučenec,
sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca
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K090861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Bariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovec 20, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/435/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/435/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/435/2018-12 zo dňa 17.05.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 98/2018 dňa 23.05.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Tímea Bariová, nar.
23. 10. 1989, trvale bytom Dubovec 20, 980 41 Dubovec; prechodne bytom Dubovec 180, 980 41 Dubovec
(ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13,
960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. 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. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. 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.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
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v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 22.11.2018, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Tímea Bariová, nar. 23. 10. 1989, trvale bytom Dubovec 20, 980 41 Dubovec;
prechodne bytom Dubovec 180, 980 41 Dubovec, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Dedáková, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie republiky 1991/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/679/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/679/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Mgr. Ľudmila Dedáková, nar. 18. 08. 1948, trvale bytom Námestie republiky 1991/11, 984 01
Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/679/2018,
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase
od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č.
0904 320 100, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese:
natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Dedáková, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie republiky 1991/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/679/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/679/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
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"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Mgr. Ľudmila Dedáková, nar. 18. 08. 1948, trvale bytom Námestie
republiky 1991/11, 984 01 Lučenec („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/679/2018 - 12 zo dňa 05.11.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 216/2018 dňa 09.11.2018, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália
Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

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
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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)

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)
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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)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Mgr. Ľudmila Dedáková, 18.08.1948, Námestie
republiky 1991/11, 984 01 Lučenec, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská
Bystrica (Slovakia) No. 5OdK/679/2018 - 12 dated 05.11.2018, it was published in the Commercial bulletin
No. 216/2018 from 09.11.2018, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr.
Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

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 regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 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.
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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.
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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.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K090864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Dedáková, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie republiky 1991/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/679/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/679/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Mgr. Ľudmila Dedáková, nar. 18. 08. 1948, trvale bytom Námestie republiky 1991/11, 984 01
Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/679/2018, týmto
podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

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

231

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

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

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

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) 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.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohó Ľudevit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 87 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1078/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1078/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, 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: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil:
0905 183 176.
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JUDr. Radka Longauerová
správca

K090866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohó Ľudevit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 87 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1078/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1078/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.

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
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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. Radka Longauerová
správca

K090867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohó Ľudevit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 87 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1078/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1078/2018
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 Ľudevít
Bohó, nar. 31.05.1951, trvale bytom: Ulica Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová(„ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/1078/2018 zo
dňa 09.11.2018, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 220/2018 zo dňa 15.11.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: 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
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
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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 25c) 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 Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika 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)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
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In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Ľudevít Bohó, born 31.05.1951, residence Ulica Tkáčska
87/1, 984 01 Lučenec – Opatová (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/1078/2018 dated 09.11.2018,
published in Commercial Bulletin no. 220/2018 dated 15.11.2018 bankruptcy was declared and JUDr.
Radka Longauerová, 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 Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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.
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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. Radka Longauerová
správca

K090868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Klátik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 837/79, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-418-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/483/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Martin Klátik
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K090869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vlastimil Boruvka, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
11. marca 340/01, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2013/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe záväzného pokynu udeleného zástupcom veriteľov správca konkurznej podstaty vyhlasuje1.kolo
ponukového konania na majetok dlžníka Ing. Vlastimil Borüvka zverejnený v OV č. 161/2013 zo dňa 21.08.2013
pod K014748 a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:

1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku na adresu Správcu: JUDr. Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica s označením „Ponukové konanie – neotvárať!“

1. Ponuka musí obsahovať kompletné identifikačné údaje záujemcu, spolu s telefonickým kontaktom,
a výšku ponúkanej ceny.

3. Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.

4. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 2, alebo ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu
3. sa neprihliada.

5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.

6. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

7. Správca vyhodnotí ponuky do 5 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok.

8. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk Správca vyzve dotknutých záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné,
aby v lehote, ktorú Správca určí (nie dlhšia ako 5 kalendárnych dní), predložili novú zvýšenú záväznú
ponuku. V prípade neúspešnosti postupu podľa predchádzajúcej vety sa rozhodne žrebom, ktorý vykoná
Správca.
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9. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú.

10. Všetky ponuky záujemcov podliehajú akceptácii zástupcu veriteľov. Zástupca veriteľov si vyhradil právo
odmietnuť akúkoľvek ponuku záujemcu bez udania dôvodu, a to všetky alebo jednotlivo.

11. Vyhodnotenie záväznej ponuky sa uskutoční do 5 dní odo dňa oznámenia stanoviska zástupcu veriteľov.

12. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania,
jeho ponuku akceptuje zástupca veriteľov a súčasne bude ponuka záujemcu Správcom vyhodnotená ako
víťazná.

13. Výsledky ponukového konania oznámi Správca úspešnému záujemcovi, zástupcovi veriteľov ako aj
príslušnému konkurznému súdu do 5 pracovných dní odo dňa akceptovania prijatej ponuky a jej
vyhodnotenia ako víťaznej.

14. Úspešný záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, je povinný uhradiť ponúknutú cenu
na konkurzný účet Úpadcu do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky
za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v
posledný deň 5-dňovej lehoty.

15. Správca môže s víťazom ponukového konania uzavrieť zmluvu až po úplnom uhradení ponúknutej ceny
do 3 dní odo dňa uhradenia.

16. Predaj majetku dlžníka sa uskutoční v 1. kole za najvýhodnejšiu ponuku, najmenej však za 100 %
súpisovej hodnoty za kumulatívneho splnenia ostatných podmienok.

17. Pre bližšie informácie možno kontaktovať správcu na č. +421 905 183 176 alebo mailom:
longauerova.radka@gmail.com

JUDr. Radka Longauerová
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gero
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/535/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/535/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisovej položky majetku: automobil PEUGEOT 3008, VIN: VF30U9HZHAS076509, rok výroby 2010
Celková suma: 7.000,- €
Mena: Eur
Súpisová hodnota: 7.000,- €
Podstata: všeobecná
Typ súpisovej položky majetku: automobil Nissan Terrano, VIN: VSKTWUR20U0505070, rok výroby 2002
Celková suma: 3.000,- €
Mena: Eur
Súpisová hodnota: 3.000,- €
Podstata: všeobecná
JUDr. Mário Keleti, advokát

K090871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazovná 58, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/90/2018 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/90/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Zverejnenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 21.05.2018, č. k. 5OdK/90/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 100/2018 dňa 25.05.2018, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Anna Kováčová, nar. 11.02.1955, trvale bytom Lazovná 58, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná
adresa: Terany č. 1, 962 68 Terany, pôvodne podnikajúca pod obchodným menon Anna Kováčová – A &
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MANAGEMENT, s miestom podnikania Lazovná 1891/58, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 164 123 (ďalej
len „Dlžník“).
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty pod súpisovou položkami číslo 1 - 3. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 157/2018 dňa 15.08.2018. Spísaný majetok všeobecnej podstaty bol
speňažený v dobrovoľnej dražbe v 1. kole dňa 06.11.2018. Správca v OV č. 221/2018, vydanom dňa 16.11.2018
pod K088245, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo oddelenej podstaty.
Do konkurzného konania boli prihlásené 4 pohľadávky od zabezpečeného veriteľa: SR – Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 35 164 123 a 30 pohľadávok od 5 nezabezpečených veriteľov.
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
- Nehnuteľná vec, výťažok dobrovoľnej daržby: 17 700,00 €
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 17 700,00 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
o Odmena správu z výťažku zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. d) vyhlášky č.
665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške: 2 301,00 €
o Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za 6 mesiace vo
výške: 180,00 €
o Odmena dražobnej spoločnosti Auktion plus, s.r.o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, IČO:
50 317 709 vo výške: 3 359,62,00 €
2. Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
o Poštovné výdavky: 7,05 €
o Bankové poplatky za vedenie účtu v konkurznom konaní 25.05.2017 – 22.11.2018: 27,80 €
o Kolky za overenie podpisov 8,00 €
o Budúce výdavky spojené s konkurzným konaním: 35,00 €
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie zabezpečených veriteľov: 11 781,53 €.
(17 700,00 € (celkový príjem do oddelenej konkurznej podstaty) – 3 617,47 € (výťažok znížený podľa §167u ods.
2 ZKR) = 14 082,53 €).
Celkový rozvrh výťažku znížený o odmenu správcu a nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením
konkurzu: 14 082,53 € – 2 301,00 € = 11 781,53 €
Do konkurzného konania boli prihlásené 4 pohľadávky od 1 zabezpečeného veriteľa:
SR – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 35 164 123. Prihlásená pohľadávka
vo výške 1 038,53 € = suma určená na uspokojenie: 1 038,53 €
Prevod do všeobecnej podstaty po uspokojení zabezpečeného veriteľa a uspokojení pohľadávok proti podstate
ust. § 70 ods. 2b Zákona č. 7/2005 Z. z. predstavuje : 10 743,00 €
V Banskej Bystrica, dňa 22.11.2018
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
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K090872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazovná 58, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/90/2018 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/90/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Kováčová, nar. 11.02.1955, trvale bytom
Lazovná 58, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Terany č. 1, 962 68 Terany, pôvodne
podnikajúca pod obchodným menon Anna Kováčová – A & MANAGEMENT, s miestom podnikania
Lazovná 1891/58, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 164 123, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po
tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici,
dňa 22.11.2018
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K090873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 187, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1984
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/380/2018 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/380/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Patrik Kováč, nar. 24. 05. 1984, trvale bytom Sielnica 187, 962 31 Sielnica, č. k.
5OdK/380/2018 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:15 hod. a od 12.15 – 15:00 hod. každý
pracovný deň. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu:
reskonoffice@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s. - správca
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K090874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1984
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/740/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/740/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15.08.2018, sp. zn. 4OdK/740/2018, ktoré bolo zverejnené v
OV č. 162/2018 dňa 22.08.2018 bol na dlžníka Lucia Bučková, nar. 21. 11. 1984, trvale bytom Mesto Banská
Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Na Skalici 6, 974 11 Banská Bystrica vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota.
Vzhľadom k tomu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca v zmysle § 167v
ods. 2 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 22.11.2018

K090875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Stieranka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 283, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ján Stieranka, nar. 08.07.1958, trvale bytom Bukovina 283, 966 01 Bzenica,
prechodne bytom Námestie SNP 28, 966 81 Žarnovica , IČO: 46 996 028, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
4. KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24 785 199, vo výške 2.967,24 €.
LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Dunko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnávka 86, 966 01 Horná Trnávka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/255/2017 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/255/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jozef Dunko, nar. 28.10.1964, trvale bytom Horná Trnávka 86, 966 01 Horná
Trnávka, obchodné meno: Jozef Dunko, s miestom podnikania Horná Trnávka 86, 966 05 Prestavlky, IČO: 40 391
043, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
113. Silverside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, Bratislava, IČO: 50 052 560, vo výške 11.680,47 €.
LexCreditor k.s.

K090877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Červeňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/520/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/520/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jana Červeňaková, nar. 08.08.1986, trvale bytom mesto Veľký Krtíš, 990 01
Veľký Krtíš, korešpondenčná adresa: Banícka 700/24, 990 01 Veľký Krtíš, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
14. Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515, vo výške 35,42 €;
15. Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515, vo výške 35,42 €;
16. Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515, vo výške 70,84 €.
LexCreditor k.s.

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

244

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

K090878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ďurčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlištská 347, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1979
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/841/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/841/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Peter Ďurčiak, nar. 15.10.1979, trvale bytom Kotlištská 347, 981 01 Hnúšťa,
obchodné meno: Peter Ďurčiak, s miestom podnikania Kotlištská 347, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 595 791, v zmysle
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
9. Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831, vo výške
360,35 €;
10. Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831, vo výške
461,44 €.
LexCreditor k.s.

K090879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Bledá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 1. mája 71/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-351-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/222/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Agnesa Bledá, Sídlisko 1. mája 71/3,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: /r.č.: / nar.: 29.12.1984 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca
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K090880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Husár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šindliar 100, 082 36 Šindliar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1965
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-380-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov správca dlžníka: František Husár, Šindliar 100/, 082 36
Šindliar, IČO: /r.č.: / nar.: 30.10.1965 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca

K090881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Polahár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Jaroslav Polahár, nar. 10.06.1961, Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/462/2018 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR, IČO: 30 807 484.
Celková prihlásená suma 2.990,87 Eur.

V Humennom dňa 26.10.2018

JUDr. Daniel Fink, správca
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K090882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Polahár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Jaroslav Polahár, nar. 10.06.1961, Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/462/2018 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, SR, IČO: 36 284 831. Celková prihlásená
suma 560,61 Eur.
V Humennom dňa 02.11.2018
JUDr. Daniel Fink, správca

K090883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 161/28, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.2018
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-387-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/402/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s. správca dlžníka Július Lacko

K090884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 231 / 0, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1K/51/2013
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU
I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 1K/51/2013, bol vyhlásený konkurz voči dlžníkovi SLOVAKIA INN.,
spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, a ustanovený správca JUDr.
Marián Novikmec, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku čiastka OV58/2014 dňa 25.03.2014.
Uznesením tej istej spisovej značky, zo dňa 09.06.2014, súd uznal konkurz na majetok úpadcu SLOVAKIA INN.,
spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, za malý. Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v čiastke Obchodného vestníka OV 113/2014 dňa 16.06.2014.
Zástupcom veriteľov úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO:
31 679 978 ktorý vykonáva pôsobnosť veriteľského výboru podľa § 107 ods. 2 z.č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii bola zvolená Obec Batizovce, Štúrova29/2, 059 35 Batizovce.
Dňa 27.05.2014 bol v Obchodnom vestníku v čiastke OV 99/2014 zverejnený nasledovný súpis majetku
všeobecnej podstaty úpadcu:
1/Súpisová zložka - Hnuteľná vec
Popis: SEAT INCA 9K/AEX, EČV: KE710FU, nákladné vozidlo, VIN: VSSZZZ9KZVRO18988, farba zelená
metalíza, rok výroby: 2008
Hnuteľná vec vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 z celku.
Súpisová hodnota majetku 300,00 EUR.
2/Súpisová zložka - Hnuteľná vec
Popis: Renault Kangoo – EČV: PP448 BI - nákladné vozidlo, VIN: VF1FCAVA827718018, farba biela, rok výroby:
2005
Hnuteľná vec vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 z celku.
Súpisová hodnota majetku 800,00 EUR.
3/Súpisová zložka - Hnuteľná vec
Popis: FIAT VAN 1.2 8 V 188/CXA1A/LX – EČV: PP699CG – nákladné vozidlo,VIN: ZFA18800000894916, farba
šedá metalíza, rok výroby: 2006
Hnuteľná vec vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 z celku.
Súpisová hodnota majetku 500,00 EUR.
4/Súpisová zložka – Súbor hnuteľných vecí
Popis: Dlhodobý majetok: bufet – stánok, digestor, počítačová zostava – pokladňa 2, počítačová zostava –
pokladňa 1, výstražný systém budovy, LCD TV LG – FTV 125 cm, stereo, Šmýkačka – zostava, Konvektomat
Rational scc10, Záhradná terasa, mraziaci box.
Súpisová hodnota majetku 500,00 EUR.
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Dňa 15.07.2014 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Súpis všeobecnej podstaty sa doplnil o nižšie uvedenú súpisovú
zložku :
Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka
Popis: Pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi Juraj Hudec, Hollého 890/4, 911 01 Trenčín, IČO: 36 876 071
v zostávajúcej sume istiny 2.156,54 Eur s príslušenstvom, vedené exekučné konanie EX 25/2003
Súpisová hodnota majetku 2.156,54 EUR
Dňa 31.10..2014 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV209/2014 zverejnené doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Súpis všeobecnej podstaty sa doplnil o nižšie uvedenú
súpisovú zložku :
Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka
Popis: Uznesením Okresného súdu Poprad sp.zn. 18Cb/152/2013-104, právoplatné a vykonateľné dňa
11.10.2014, v právnej veci žalobcu: JUDr. Marián Novikmec, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, proti žalovanému Obec Batizovce, IČO:
00 326 119, o návrhu o určenie neplatnosti výpovede o nájme s prísl., bolo konanie zastavené, zaplatený súdny
poplatok má byť vrátený žalobcovi vo výške 92,80 Eur prostredníctvom Daňového úradu Prešov.
Súpisová hodnota majetku 92,80 EUR.
Dňa 11.12.2014 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV237/2014 zverejnené Oznámenie o vylúčení
súpisovej zložky majetku zo súpisu .
Popis vylúčenej súpisovej zložky:
·
·

SEAT INCA 9K/AEX, EČV: KE710FU, nákladné vozidlo, VIN: VSSZZZ9KZVRO18988, farba zelená
metalíza, rok výroby: 2008, súpisová hodnota majetku 300,00 Eur.
Súpisová zložka majetku č. 1 zapísaná do všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku dňa
27.05.2014 v čiastke OV 99/2014.

Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade, Okresný dopravný inšpektorát, na výzvu správcu listom zo dňa
28.10.2014 oznámilo, že spoločnosť SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, bola vlastníkom motorového vozidla
SEAT INCA 9K/AEX, EČV: KE710FU do 30.01.2006, kedy bolo vozidlo predané a odhlásené na nového
vlastníka.
Dátum vylúčenia súpisovej zložky majetku: 31.10.2014
Dňa 28.062016 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV124/2016 zverejnené doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Súpis všeobecnej podstaty sa doplnil o nižšie uvedenú
súpisovú zložku:
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Preplatok na zdravotnom poistení na základe ročného zúčtovania za rok 2013 vo výške 26,84 Eur od
platiteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Poprad.
Súpisová hodnota: 26,84 Eur
Dňa 11.04.2017 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV71/2017 zverejnené doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Súpis všeobecnej podstaty sa doplnil o nižšie uvedenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisovú zložku :
1/Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka z účtu
Názov banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Účet č. SK070900000000491653398
Súpisová hodnota majetku 1.251,78 Eur
2/Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka z účtu
Názov banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Účet č. SK800900000000492725680
Súpisová hodnota majetku 94,65 Eur
Dňa 19.10.2018 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV203/2018 zverejnené doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Súpis všeobecnej podstaty sa doplnil o nižšie uvedenú
súpisovú zložku :

Deň
majetku
súpisu

zápisu
do Dlžník

01.10.2018

Celková
suma

Právny dôvod vzniku

Súpisová
hodnota

Zuzana
Mankel, Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nálepkova 146, 059 -Sankcia v súlade s § 11 ods. 2 ZKR voči 6 639,00 € 6 639,00 €
35 Batizovce
štatutárnemu orgánu úpadcu

Poznámka
Finančné
prostriedky
vložené na konkurzný
úpadcu dňa 01.10.20118

boli
účet

Speňažovanie majetku
A.
Dňa 09.04.2015 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV67/2015 zverejnené oznámenie
ponukového konania – predaj hnuteľného majetku :
1. Renault Kangoo – EČV:PP448 BI - nákladné vozidlo, VIN: VF1FCAVA827718018,farba biela, rok výroby:
2005, nepojazdné, zlý stav
2. FIAT VAN 1.2 8 V 188/CXA1A/LX, EČV: PP699CG – nákladné vozidlo, VIN: ZFA1880000894916, farba
šedá metalíza, rok výroby: 2006, nepojazdné
3. Súbor hnuteľných vecí: bufet – stánok, digestor, počítačová zostava – pokladňa 2, počítačová zostava –
pokladňa 1, výstražný systém budovy, LCD TV LG – FTV 125 cm, stereo, Šmýkačka – zostava,
Konvektomat Rational scc 10, Záhradná terasa, mraziaci box, veci v použitom stave, funkčnosť
neoverená.
Podľa bodu 7 Oznámenia ponukového konania – predaj hnuteľného majetku SLOVAKIA INN, spol. s r.o. správca
vyhodnotil ako víťazných účastníkov ponukového konania:
1. Záujemcu č. 2, ktorý ponúkol za motorové vozidlo Renault Kangoo – EČV:PP448 BI, VIN:
VF1FCAVA827718018,farba biela, rok výroby: 2005, sumu 212,- Eur,
2. Záujemcu č. 3, ktorý ponúkol za motorové vozidlo FIAT VAN 1.2 8 V 188/CXA1A/LX, EČV: PP699CG,
VIN: ZFA1880000894916, farba šedá metalíza, rok výroby: 2006 sumu 300,- Eur
3. Záujemcu č.1, ktorá ponúkol za súbor hnuteľných vecí: bufet – stánok, digestor, počítačová zostava –
pokladňa 2, počítačová zostava – pokladňa 1, výstražný systém budovy, LCD TV LG – FTV 125 cm,
stereo, Šmýkačka – zostava, Konvektomat Rational scc 10, Záhradná terasa, mraziaci box, sumu 600,Eur
B.

Dňa 24.04.2017 bolo v Obchodnom vestníku v čiastke OV 78/2017 vyhlásení 1. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku dňa 15.07.2014 v čiastke
OV 134/2014 – Pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi
Juraj Hudec, Hollého 890/4, 911 01 Trenčín, IČO: 36 876 071 v zostávajúcej sume
istiny 2.156,54 EUR
s príslušenstvom, vedené exekučné konanie EX 25/2003, vlastníctvo úpadcu
1/1, súpisová hodnota
majetku: 2.156,54 EUR.
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V lehote bola do správcovskej kancelárie doručená jedna ponuka vo výške 400 Eur za vyššie
uvedenú súpisovú zložku majetku. Táto ponuka bola vyhodnotená ako víťazná.
V zmysle § 101 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
zákonov (ďalej len ,,ZKR“) platí: ,,Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých
sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre
nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh
konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ
Súhrn speňaženého majetku úpadcu:
Opis speňaženého majetkumajetku
Suma/Eur
Motorového vozidla - Renault Kango
212
Motorového vozidla-Fiat van
300
Súbor hnuteľných vecí
600
Uznesením Okresného súdu Poprad sp. zn. 18Cb/152/2013-104, právoplatné a vykonateľné dňa 11.10.2014, v právnej 92,80
veci žalobcu: JUDr. Marián Novikmec, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej podstaty úpadcu
SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, proti žalovanému Obec Batizovce, IČO: 00 326 119, o návrhu o určenie neplatnosti
výpovede o nájme s prísl., bolo konanie zastavené, zaplatený súdny poplatok má byť vrátený žalobcovi vo výške 92,80 Eur
prostredníctvom Daňového úradu Prešov.
5 Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
26,84
Popis: Preplatok na zdravotnom poistení na základe ročného zúčtovania za rok 2013 vo výške 26,84 Eur od platiteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., pobočka Poprad.
1
2
3
4

6 Pohľadávka: Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu -Sankcia v súlade s § 11 ods. 2 ZKR voči štatutárnemu orgánu úpadcu 6.639
7 Pohľadávka z účtu úpadcu - SK070900000000491653398
1.251,78
8 Pohľadávka z účtu úpadcu - SK800900000000492725680

94,65

9 Pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi Juraj Hudec, Hollého 890/4, 911 01 Trenčín, IČO: 36 876 071 v zostávajúcej sume istiny 2.227,75
2.156,54 Eur s príslušenstvom, vedené exekučné konanie EX 25/2003
Súpisová hodnota majetku 2.156,54 EUR
10 Predaj pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi Juraj Hudec, Hollého 890/4, 911 01 Trenčín, IČO: 36 876 071
400
11 Nevyčerpaná časť preddavku – Uznesenie Okresného súdu zo dňa 09.06.2014 zverejnené v Obchodnom vestníku v čiastke 826,83
OV dňa 16.06.2014.
12.671,65

Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradenému do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a nasl. ZKR.
Pred zostavením konečného rozvrhu z výťažku správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok
proti podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
z všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 203/2018, dňa 19.10.2018.
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 pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávok proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle
§ 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inam rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V stanovenej lehote nebola správcovi doručená žiadna námietka.
Podľa §95 ods. 1 ZKR platí: ,,Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k súpisovým zložkám majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené
pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky). Jednotlivé pohľadávky proti podstate sú špecifikované
v priloženej tabuľke s rozdelením, ktoré pohľadávky už boli uhradené s dátumom úhrady a ktoré zostávajú na
úhradu.
Suma určená na uspokojenie zistených nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

12.671,65 Eur
7.271,13 Eur
5.400,52 Eur

Rozvrh pre nezabezpečených veriteľov s pomerným rozdelením výslednej sumy určenej na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov tak, aby z rozvrhu bol zrejmý každý nezabezpečený veriteľ, ako aj suma určená na
uspokojenie jeho nezabezpečenej pohľadávky, je uvedená v tabuľke nižšie.

Veriteľ

Prihl. suma/Eur

1

AV GAST s.r.o.
721,27
2 Colný úrad Prešov
30,00
3 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
471,26
4 GIRTABO TRADING s.r.o.
1 551,75
5 Heineken Slovensko distribúcia, spol. s r.o.
8 428,22
6 HO & PE FAMILY s.r.o.
310,51
7 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
144,30
8 Obec Batizovce
231 522,66
Podtatranská
vodárenská
prevádzková
9
1 122,42
spoločnosť
10 Slovenská konsolidačná a.s.
28 737,16
11 Slovenská konsolidačná a.s.
6 144,72
12 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
5 920,57
13 Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
34 624,52
14 TIPOS, národná lotériová spoločnosť a.s.
784,25
15 Union zdravotná poisťovňa a.s.
1 104,95
16 Východoslovenská energetika a.s.
59,64

Popretá
suma/Eur
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Suma
uspokojenie
/Eur
721,27
30,00
471,26
1 551,75
8 428,22
310,51
144,30
231 522,66

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

na

Uspokojenie
Percento /Eur/
0,22
0,01
0,15
0,48
2,62
0,1
0,05
71,97

11,88
0,54
8,10
25,92
141,49
5,40
2,70
3.886,75

1 122,42

0,35

18,91

28 737,16
6 144,72
5 920,57
34 624,52
784,25
1 104,95
59,64

8,93
1,91
1,84
10,76
0,25
0,34
0,02

482,27
103,15
99,37
581,10
13,50
18,36
1,08
5.400,52

Podľa ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení platnom znení správca zverejní v Obchodnom vestníku
návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho
schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom
veriteľského výboru.

Návrh rozvrhu z výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR zástupcovi veriteľov
Obci Batizovce, Štúrova29/2, 059 35 Batizovce.
Týmto správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov tento rozvrh schválil, alebo podal odôvodnené námietky.
JUDr. Marián Novikmec, správca
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K090885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Bačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 50, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1987
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-391-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/423/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s. správca dlžníka Natália Bačová

K090886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Polahár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Jaroslav Polahár, nar. 10.06.1961, Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/462/2018 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: Slovenská republika – Finančná riaditeľstvo SR (Colný úrad Prešov), Lazovná 63, Banská Bystrica, SR,
IČO: 42 499 500. Celková prihlásená suma 40,00 Eur.
V Humennom dňa 09.11.2018
JUDr. Daniel Fink, správca

K090887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 170, 090 32 Miňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/445/2018 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/445/2018
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

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/445/2018 JUDr. JUDr. Jaroslava Oravcová,
správca navrhovateľa – dlžníka: Renáta Siváková, nar. 01.06.1990, trvale bytom Vyšná Olšava 170, 090 32
Miňovce, podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vo Vranove n.T., dňa 22.11.2018
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K090888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitrová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 16/14, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/670/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/670/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Darina Mitrová, nar. 23.12.1962, trvale bytom Lesná 16/14,
067 61 Stakčín, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania o oddlženie konkurzom a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Duchnovičovo nám.
1, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do
16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K090889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitrová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 16/14, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
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Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/670/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/670/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Darina Mitrová, nar. 23.12.1962, trvale bytom Lesná 16/14,
067 61 Stakčín, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 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 len
„ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN
SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K090890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 155/72, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1966
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/526/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/526/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Helena Hangurbadžová, nar. 16.11.1966, bytom Slnečná
155/72, 059 01 Spišská Belá, 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.
Ing. Jana Vajdová, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

K090891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 307 / 53, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/377/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/377/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Tomáš Žiga, nar.: 22.03.1989 , bytom Májová 307/53, 059 19 Vikartovce,
č. k. 5OdK/377/2018, O P R A V U J E oznam uverejnený v OV č. 223/18 dňa 20.11.2018 pod č. K089041 vo
veci
III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty,
zaradeného
vo
všeobecnej
podstaty
nasledovne:
·
osobné
motorové
vozidlo
DAEWOO
KLAS
KALOS
1.4
červená
kategória
M1
rok
výroby
2004
VIN
KLASF69A14B253782
EČ
PP204DF
v
bode
1/
predmetného
oznamu
/
zmena
termínu
na
podávanie
návrhov/
na
nový
termín:
1/ Návrhy sa podávajú poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stela Wildeová, Konštantínova 6, 080 01
Prešov,
v
zalepenej
obálke
s
výrazným
označením
:
„Verejné
ponukové
konanie
–
konkurz
Tomáš
Žiga–
neotvárať“
do
30.11.2018
do13.00
hod..
V
JUDr.
správca

Prešove

dňa

21.11.2018
Wildeová

Stela

K090892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cenkner Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1422 / 10, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka:, O P R A V U J E oznam uverejnený v OV č. 223/18 dňa 20.11.2018
pod
č.
K089041
vo
veci
JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Radovan Cenkner, nar.: 26.06.1975, bytom Vihorlatská 1422/10, 069 01
Snina, č. k. 2OdK/249/2018, O P R AV U J E oznam uverejnený v OV č. 223/18 dňa 20.11.2018 pod č. K089033
vo
veci
III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty,
zaradeného
vo
všeobecnej
podstaty
nasledovne:
·
osobné
motorové
vozidlo
ŠKODA
FABIA
COMBI
6Y,
AC
kombi
lstrieborná
metalíza
svetá
kategória
M1
rok
výroby
2003
VIN
TMBJY46Y933802888
EČ
SV934AZ
v
bode
1/
na nový termín:

predmetného

oznamu

/

zmena

termínu

na

podávanie

návrhov/

1/ Návrhy sa podávajú poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stela Wildeová, Konštantínova 6, 080 01
Prešov,
v
zalepenej
obálke
s
výrazným
označením
:
„Verejné
ponukové
konanie
–
konkurz
Radovan
Cenkner
–
neotvárať“
do30.11.2018 do 13.00 hod..
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dňa
Stela

21.11.2018
Wildeová

K090893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubčáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska 93/6, 094 02 Kvakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1963
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/275/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/275/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Helena Jakubčáková, nar.: 17.01.1963, trvale bytom Pánska
93/6, 094 02 Kvakovce, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: EX CREDIT, a.s., IČO: 36 572 586, celková prihlásená suma
pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 8.949,19,- € titulom neplnenia zmluvy o finančnom prenájme, č.
90110850360 zo dňa 09.06.2008, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým č. 3HJ/2018.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K090894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129 / 0, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425 uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa
15.11.2016 týmto oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/36/2016, že v súlade s ust. §28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) boli do
zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 86
Dátum doručenia: 22.11.2018
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 22.11.2018
Veriteľ: Adriana Čižová, Čierne nad Topľou 107, 094 34
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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Prihlásená suma: 15.309,- EUR
Uplatnenie zabezpečovacích práv: neuplatnené
Prihlásené poradie: D – podriadená pohľadávka podľa ust. § 95 ods. 2 ZKR

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 87
Dátum doručenia: 22.11.2018
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 22.11.2018
Veriteľ: Adriana Čižová, Čierne nad Topľou 107, 094 34
Prihlásená suma: 384.690,96 EUR
Uplatnenie zabezpečovacích práv: neuplatnené
Prihlásené poradie: D – podriadená pohľadávka podľa ust. § 95 ods. 2 ZKR

V Prešove, 22.11.2018
JUDr. Miloš Hnat, správca

K090895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Simčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyškovce 55, 090 21 Vyškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/168/2018 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/168/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 29.07.2018 po základnej prihlasovacej lehote doručená prihláška pohľadávky veriteľa :
MIB Invest,s.r.o., IČO : 50154320, Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto vo
výške 16448,63 €, ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok .

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makara Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Dolina 11, 082 43 Suchá Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/111/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/111/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcom vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Milan Makara,
nar. 10.04.1972, bytom Suchá Dolina 11, 082 43 Suchá Dolina (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje I. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. OV 106/2018 zo dňa 04.06.2018, a to konkrétne:

Hnuteľná vec:

Číslo
súpisovej
zložky

Deň
zápisu Dôvod
zapísania Popis
majetku do súpisu majetku do súpisu výroby

18.

25.05.2018

§ 167h ods. 1 ZKR

hnuteľnej

veci/rok Rozsah spoluvlastníckeho Súpisová
podielu Dlžníka
hodnota v €

FORD FOCUS KOMBI, ev.č.
PO948FV,
r.v.
2003
- 1/1
nepojazdné

300,- €

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného súboru majetku ako celku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku
si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej
správy zaslanej na adresu: tstefko@hmg.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
· Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
· Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska
2, 080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným
textom: „I. kolo – verejné ponukové konanie – Milan Makara – nehnuteľný majetok –
NEOTVÁRAŤ.“
· Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, v. s. 10041972, v poznámke uviesť:
Milan Makara, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
· Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho
záväznej ponuke;
· Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: tstefko@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný súbor hnuteľného majetku budú do kancelárie správcu
doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so
správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je
oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného
ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 22.11.2018

JUDr. Rastislav Hudák
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
správca Dlžníka

K090897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halčin Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 192, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/327/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/327/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Halčin,
bytom: Nová Lesná 192, 059 86 Nová Lesná, nar. 31.08.1976 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa
ustanovenia § 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných
veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

So sídlom:

Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

IČO:

24 785 199

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

1.826,80 €
2
13.11.2018
Neuplatnené
3/K-1, 3/K-2

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

261

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Deň vydania: 27.11.2018
13.11.2018

V Prešove, dňa 19.11.2018
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

K090898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabol Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dargovská 7598 / 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1951
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/538/2018 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/538/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Marián Sabol, nar. 22.04.1951,
Dargovská 7598/7, 080 01 Prešov v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal dňa 22.11.2018 nižšie uvedený majetok dlžníka do súpisu všeobecnej podstaty:
Poradové číslo 1:
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor pre okres:
Osikov, obec: Osikov kat. úz. Osikov na LV 418.
Popis súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/84 na:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 0,50 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 6,80 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 22,36 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 2,82 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 3,64 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 7,35 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 1,78 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 6,97 Eur
Pozemku parcely registra ,,E“ parc.
súpisová hodnota 3,67 Eur

č. 3130/4, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 418 m2 ,
č. 3137/35, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 5710 m2 ,
č. 3137/179, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 18786 m2 ,
č. 3137/192, druh pozemku: lesný pozemok o výmere 2373 m2 ,
č. 3139/20, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 2826 m2 ,
č. 3140/3, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 5710 m2 ,
č. 3141/1, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 1385 m2 ,
č. 3147/61, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 5414 m2 ,
č. 3148/66, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o výmere 2848 m2 ,
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Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K090899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GSL - Co, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 999 239
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu GSL – Co, s.r.o v konkurze, so sídlom Továrenská 23/1300,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 999 239, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č.: 19748/P (ďalej len „Úpadca“)

Spisová značka správcovského spisu:

2K/3/2018 S1436

Spisová značka súdneho spisu:

2K/3/2018

Miesto zasadnutia:
v sídle správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s. na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dátum a čas zasadnutia:

13.11.2018 so začiatkom o 13:30 hod.

ZOZNAM PRÍTOMNÝCH:

·
·

Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 – Prezenčná listina členov
veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice;
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., v mene ktorého koná JUDr. Simon
Manduch, komplementár správcu.

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Schválenie programu zasadnutia veriteľského výboru
Voľba predsedu veriteľského výboru
Iné
Záver
bod

programu:

Otvorenie

zasadnutia

veriteľského
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Dňa 18.09.2018 sa v konkurznej veci Úpadcu konala v kancelárii pôvodného správcu Úpadcu: Ing. Jarmily
Lišivkovej, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 058 01 Bardejov (ďalej len „Pôvodný správca“) 1.
schôdza veriteľov, na ktorej okrem iného došlo k voľbe trojčlenného veriteľského výboru.

Nakoľko po konaní 1. schôdze veriteľov Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 20.09.2018, sp. zn.: 2K/3/2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku MS SR č. 186/2018 zo dňa 26.09.2018, pod č. K072116 odvolal z funkcie
správcu Úpadcu Pôvodného správca a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 36
865 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 (ďalej len „Správca“), Pôvodný správca Úpadcu zasadnutie
veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) podľa Správcovi dostupných
informácií nezvolal a toto sa neuskutočnilo.

Veriteľský výbor sa zišiel na svojom prvom zasadnutí, na ktoré ho zvolal Správca. Slova sa ujal JUDr. Simon
Manduch, komplementár Správcu, ktorý prítomných členov veriteľského výboru privítal.

Správca skonštatoval, že sú prítomní všetci (3) členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 3, tak ako sú
uvedení v Prezenčnej listine členov veriteľského výboru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Správca
skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú na ňom prítomní všetci jeho členovia.

2. bod programu: Schválenie programu zasadnutia veriteľského výboru

Správca navrhol, aby sa zasadnutie veriteľského výboru uskutočnilo s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia veriteľského výboru
3. Voľba predsedu veriteľského výboru
4. Iné
5. Záver

Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o nasledovnom uznesení:

Zasadnutie veriteľského výboru bude uskutočnené s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
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2. Schválenie programu zasadnutia veriteľského výboru
3. Voľba predsedu veriteľského výboru
4. Iné
5. Záver

Hlasovanie:

Za : 3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru
Proti: 0 hlasov
Nehlasoval: 0 hlasov

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3

3. bod programu: Voľba predsedu veriteľského výboru

V súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba
volia členovia veriteľského výboru. Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý člen veriteľského výboru
PENETTA GROUP s.r.o., ktorý vyjadril súhlas s tým, aby bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR bol za predsedu veriteľského výboru navrhnutý veriteľ PENETTA
GROUP s.r.o.

Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o nasledovnom uznesení:

Veriteľský výbor Úpadcu si zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru PENETTA
GROUP s.r.o.

Hlasovanie:

Za : 3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru
Proti: 0 hlasov
Nehlasoval: 0 hlasov

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

265

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

Námietky: žiadne

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3

Po zvolení predsedu veriteľského výboru správca vyzval predsedu, aby sa ujal vedenia ďalšieho priebehu
zasadnutia veriteľského výboru.

4. bod programu: Iné

Správca informoval členov veriteľského výboru o stave konkurzného konania a o možnostiach ďalšieho postupu
Správcu v konkurznom konaní. S ohľadom na úplnú absenciu účtovníctva Úpadcu, na základe žiadosti Správcu,
predseda veriteľského výboru spolu s ostatnými členmi veriteľského výboru oznámili Správcovi Úpadcu všetky im
známe skutočnosti týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu a taktiež všetky skutočnosti ohľadom prevodov
majetku, ktoré uskutočnil Úpadca pred vyhlásením konkurzu na majetok Úpadcu. Zároveň predseda veriteľského
výboru uviedol, že disponuje znaleckým posudkom určujúcim hodnotu nehnuteľností pôvodne patriacich Úpadcovi
a prisľúbil jeho doručenie Správcovi.

5. bod programu: Záver

Záverom sa predseda veriteľského výboru opýtal členov veriteľského výboru, či majú akékoľvek námietky
k prijatým uzneseniam alebo akékoľvek pripomienky k priebehu zasadnutia veriteľského výboru a poskytol členom
veriteľského výboru priestor na otázky, resp. pripomienky.

Vzhľadom na to, že žiaden z prítomných členov veriteľského výboru nemal otázky ani pripomienky, záverom
predseda veriteľského výboru poďakoval členom veriteľského výboru a správcovi za účasť na zasadnutí
veriteľského výboru a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave dňa 13.11.2018, zasadnutie skončené o 15:30 hod.

___________________________________
PENETTA – GROUP s.r.o.
predseda veriteľského výboru
v zast. Ľubomír Orabinec
na základe plnomocenstva
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K090900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Penkov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hrádkom 29, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/643/2018 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/643/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v konkurze dlžníka: Pavol Penkov, Pod Hrádkom 29 Prešov o z n a m u j e , že veritelia a iné oprávnené
osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov, počas
pracovných dní - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 hod. a 13 00 - 15 00 hod.
Konkrétny termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na č.t.: 0903021980.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K090901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RSDr. Miroslav Pittner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dostojevského rad 2607/18, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/524/2018 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/524/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v konkurze dlžníka: RSDr. Miroslav Pittner, bytom Poprad o z n a m u j e číslo bankového účtu, na
ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia pohľadávky iným veriteľom podľa § 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 /ZoKR/, a to č.ú: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876 vedený
v ČSOB, a.s., V=2OdK524/2018, správa pre prijímateľa: kaucia K Pittner
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K090902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kačica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1210/24, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/658/2018 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/658/2018
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2OdK/658/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v konkurze dlžníka: Martin Kačica, bytom Vranov nad Topľou o z n a m u j e , že veritelia a iné
oprávnené osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov,
počas pracovných dní - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 hod. a 13 00 - 15 00 hod. Konkrétny termín nahliadnutia
do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na č.t.: 0903021980.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K090903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varhaňovce 133, 082 05 Varhaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/565/2018 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/565/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca v konkurze dlžníka: Ladislav Balog, bytom Varhaňovce 133 o z n a m u j e číslo bankového účtu, na
ktorý je treba zložiť preddavok na trovy konania (kauciu) na účely popretia pohľadávky iným veriteľom podľa § 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 /ZoKR/, a to č.ú.: 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením symbolu V=5OdK565/2018 a správa pre prijímateľa: kaucia K Balog
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K090904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 767/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

·

- príjem úpadcu (Sociálna poisťovňa – zrážky z dôchodku) v rozsahu v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za obdobie január až október 2018 v sume
467,78 €, súpisová hodnota 467,78 €

Humenné 22.11.2018
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
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K090905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Mikuláš Boda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 5504/74, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/466/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/466/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/466/2018, zo dňa 23.8.2018 zverejneného v Obchodnom
vestníku 167/2018 zo dňa 30.08.2018, pod K063791, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka MUDr. Mikuláš
Boda, nar. 05.10.1965, Košická 5504/74, 066 01 Humenné a bol som ustanovený za správcu.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
19.04.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu i zo zisťovania majetku dlžníka správcom, správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka MUDr. Mikuláš Boda, nar. 05.10.1965, Košická 5504/74, 066 01 Humenné, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka MUDr. Mikuláš Boda, nar. 05.10.1965, Košická
5504/74, 066 01 Humenné, zrušuje.
Humenné 22.11.2018
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K090906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendžáková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzická 368/117, 044 71 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/17/2017 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/17/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."

V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
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odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Marta Bendžáková, nar.13.08.1983, trvale bytom Buzická 368/17, 044
71 Čečejovce končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu
nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.11.2018
JUDr. Roman Zajac, správca

K090907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Podjavorinskej 2120/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/91/2017 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/91/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."

V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Mária Gajdošová, nar. 16.02.1971, trvale bytom Ľ. Podjavorinskej
2120/3, 075 01 Trebišov, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto
dôvodu nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.11.2018
JUDr. Roman Zajac, správca

K090908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudičová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1975
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/57/2017 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/57/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."

V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Anna Dudičová, nar.09.05.1975, trvale bytom Mostová 354/3, 078 01
Sečovce, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu
nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.11.2018
JUDr. Roman Zajac, správca

K090909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soják Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sever .., 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/29/2017 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/29/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."
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V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Ján Soják, nar. 21.09.1964, trvale bytom 040 01 Košice - Sever, končí.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.11.2018
JUDr. Roman Zajac, správca

K090910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bestercziová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie kozmonautov 9, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/100/2017 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/100/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dĺžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dĺžníka, ktorý podlieha konkurzu, nebol zistený majetok dĺžníka,
ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V súlade s ust. § 167 h ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením
takéhoto majetku."

V súlade s ust. § 167 v ods.1 Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii "Správca bez zbytočného
odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje."
Vzhľadom na skutočnosť, že správca vykonaným šetrením a preskúmaním pomerov úpadcu nezistil existenciu
majetku a z dôvodu uvedeného v ust. § 167 v ods. 1 ZKR a to že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že sa konkurz voči dlžníkovi, Anna Bestercziová, nar.10.07.1975, trvale bytom Námestie
kozmonautov 9, 040 12 Košice, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z
tohto dôvodu nedochádza.
V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.11.2018
JUDr. Roman Zajac, správca

K090911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gaľavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružínska 214/3, 040 11 Košice – Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/224/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/224/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o tom, že súpisová zložka č. 1 majetku konkurznej podstaty prestáva podliehať konkurzu

JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty dlžníka: Jozef Gaľavský, narodený: 01.12.1968, bytom: Ružínska
214/3, 040 11 Košice – Západ, týmto oznamuje nasledovné:
Správca podstaty 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 (ďalej len „ZKR“) speňažoval hnuteľnú vec (súpisová
zložka č. 1) v 3 ponukových konaniach. Zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku č. 158/2018 z 16.08.2018
vyhlásil 1. kolo ponukového konania, v OV č. 175/2018 z 11.09.2018 vyhlásil 2. kolo ponukového konania a v OV
č. 206/2018 z 24.10.2018 vyhlásil 3. kolo ponukového konania. V stanovenej lehote sa ani do jedného z 3
ponukových konaní neprihlásil žiaden záujemca a všetky 3 ponukové konania sa skončili neúspešne. Správca
konštatuje, že do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania neprejavil o súpisovú zložku č. 1
záujem žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky. Na základe uvedeného správca oznamuje, že v súlade s ust. §
167p ods. 2 ZKR súpisová zložka č. 1 prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K090912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Meričko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické Námestie 893/4, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/203/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/203/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty dlžníka: Róbert Meričko, narodený: 15.02.1979, bytom: Lidické
Námestie 893/4, 040 22 Košice, 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 (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 01.04.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrenia dlžníka na úvodnom stretnutí zo dňa 13.06.2018, ako aj zo šetrenia ohľadom majetku dlžníka
vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa podarilo zistiť, že dlžník je vlastníkom pohľadávky
z účtu v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky v súpisovej hodnote 45,45 EUR. Uvedená súpisová zložka č. 1
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bola uverejnená v OV č. 162/2018 vydanom dňa 22.08.2018 pod č. K061979.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca v súlade s ust. § 167t ZKR zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Róbert Meričko, narodený: 15.02.1979, bytom: Lidické Námestie 893/4,
040 22 Košice, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Róbert
Meričko, narodený: 15.02.1979, bytom: Lidické Námestie 893/4, 040 22 Košice, v súlade s ust. § 167v ods. 1
ZKR, zrušuje.

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K090913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedorina Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choňkovce 220, 072 63 Choňkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej veci oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručil do konkurzu
pohľadávku veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika sro, IČO: 24785199, Československé armády 7, Hradec
Králové, Česko, súhrnú prihlášku pohľadávok č. 1, ktorou prihlásil do konkurzu pohľadávku č. 1 v celkovej sume
909,97 Eur a pohľadávku č. 2 v celkovej sume 1499,64 Eur. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu.

K090914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Abaháziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri štadióne 453/94, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/431/2018 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/431/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Por. Popis:
č.:
1.

Druh, deň
zapísania:

a dôvod Súpisová
hodnota
v eur:
nehnuteľný 1.000,-€

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1300, KÚ: Kráľovský Chlmec, Obec: Kráľovský Chlmec, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.: 373/1, výmera 187m2, pozemok je umiestnený v zastavanom majetok,
území obce
zapísaný dňa
Ťarchy:
25.10.2018
Z-2003/2014 - Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku č. 8, majetok vo
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071 01 Michalovce - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením ex. záložného práva na vlastníctve
úpadcu
nehnuteľn. č. EX 1369/2014 - 13 v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa,
§167h ods. 1 ZKR
a.s., Bratislava, pobočka, Komenského č. 1960/4, 075 01 Trebišov, IČO: 35 937874, pozemok registra v nadväznosti na §
C na parc.č. 373/1, pod B6 v pod. 4/24, zo dňa 1.12.2014 Z-1830/2017-Exekútorský úrad v Bratislave- 167i ods. 1 ZKR
súdny exekútor JUDr. Kamil Líška , Grösslingová 62, 811 09 Bratislava 1 , Exekučný príkaz začatí v podiele 4/24,
exekúcie č.EX. 4893/2016-27 zriadením ex. záložného práva v prospech Intrum Justitia, s.r.o., Mýtna
48, 821 08 Bratislava poz.CKN parc.č.373/1 na spol.podiel pod B6 v 4/24-in zo dňa 11.12.2017č.z.1039/2017 P - 158/2018 - Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková,
Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Exekučný príkaz na zriedenie exekučn. záložného práva
nanehnuteľn. č. EX 813/16 -19 v prospech Východoslovenskávodárenská spoločnosť , a.s., IČO:36
570 460, Komenského 50, 042 48 Košice, pozemok registra C na parc.č. 373/1,pod B6 v podiele 4/24,
zo dňa 22.05.2018, č.z. 417/18

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Košiciach, dňa 22.11.2018
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K090915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Petro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 66/35, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/219/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/219/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODTSTATY

Deň zápisu: 19.11.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 psím. a) ZKR – majetok patriaci úpadcovi
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrady
Výmera: 607 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Trebišov
Obec: ČEĽOVCE
Katastrálne územie: Čeľovce
Číslo LV: 825
Číslo parcely: 162/1
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Spoluvlastnícky podiel: 1/1 k celku
Súpisová hodnota majetku: 30,00 Eur

2)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 12773 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Trebišov
Obec: ČEĽOVCE
Katastrálne územie: Čeľovce
Číslo LV: 1101
Číslo parcely: 540/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/94 k celku
Súpisová hodnota majetku: 50,00 Eur

3)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 52 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Trebišov
Obec: ČEĽOVCE
Katastrálne územie: Čeľovce
Číslo LV: 229
Číslo parcely: 774
Spoluvlastnícky podiel: 4/36 k celku
Súpisová hodnota majetku: 15,00 Eur

4)
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Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Výmera: 5 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Trebišov
Obec: ČEĽOVCE
Katastrálne územie: Čeľovce
Číslo LV: 229
Číslo parcely: 787
Spoluvlastnícky podiel: 4/36 k celku
Súpisová hodnota majetku: 5,00 Eur

5)
Typ súpisovej položky majetku: súbor nehnuteľností zapísaných na LV č. 58
Katastrálne územie: Čeľovce
Obec: ČEĽOVCE
Okres: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Parcela č. 287

výmera: 1189 m2

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Parcela č. 288

výmera:

druh pozemku: záhrady

Parcela č. 289

výmera: 4504 m2

969 m2

druh pozemku: orná pôda

Stavba – rodinný dom súp.č. 66 postavená na parcele č. 287 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 15.000,- Eur

JUDr. Jozef Vaško
správca
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K090916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karičková Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 3538/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/280/2018 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/280/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Opis súpisovej zložky majetku

Dlžník

Suma Eur

1.

Miroslava Karičková /účet č. 457865501 PRIMA BANKA/

3.011,61,-

Pohľadávka z účtu

Súpisná hodnota
v EUR
3011,61,-

K090917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškuf Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/46/2017 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/46/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na odpredaj súpisových zložiek majetku v konkurznom konaní ako súboru majetku

JUDr. Michael Medviď - správca
so sídlom, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1566, tel.:
0918 530 350, email: medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Miškuf, narodený 20.12.1963, bytom: Beniakovce 41, 044 42 Rozhanovce
v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/46/2017

v zmysle §167n v spojení s 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
vyhlasujem ponukové konanie na odpredaj súboru majetku úpadcu zapísaný v súpise majetku všeobecnej
podstaty

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/20 na pozemku s parcelným číslom 405/129, o výmere
6547 m2, druh: Lesné pozemky, v k.ú. Svinia, obec: Svinia, okres: Prešov, na LV č. 962, ohodnotený Znaleckým
posudkom č. 11/2018, vyhotoveným: Ing. Michal Lieskovský, Vihorlatská 13, 080 01 Prešov, dňa 29.5.2018 tak,
že všeobecná hodnota parcely je 5.867,26 Eur a všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 293,36 Eur,
Súpisová hodnota: 293,36 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/20 na pozemku s parcelným číslom 405/94, o výmere
13393m2, druh: Lesné pozemky, v k.ú. Svinia, obec: Svinia, okres: Prešov, na LV č. 938, ohodnotený Znaleckým
posudkom č. 11/2018, vyhotoveným: Ing. Michal Lieskovský, Vihorlatská 13, 080 01 Prešov, dňa 29.5.2018 tak,
že všeobecná hodnota parcely je 12.778,90 Eur a všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu 638,95 Eur,
Súpisová hodnota: 638,95 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 4
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/340 na pozemku s parcelným číslom 403/101, o výmere
238674 m2, druh: Lesné pozemky, v k.ú. Svinia, obec: Svinia, okres: Prešov, na LV č. 1496, ohodnotený
Znaleckým posudkom č. 11/2018, vyhotoveným: Ing. Michal Lieskovský, Vihorlatská 13, 080 01 Prešov,
dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota parcely je 183.794,76 Eur a všeobecná hodnota spoluvlastníckeho
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podielu je 540,57 Eur,
Súpisová hodnota: 540,57 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 5
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/340 na pozemku v k.ú. Svinia, obec: Svinia, Okres:
Prešov, vedený na LV č. 510, parcelného čísla 403/1, o výmere 148841 m2, druh: Lesné pozemky, zmena na
trvalé trávne porasty, ohodnotený spoluvlastnícky podiel odhadom správcu 87,- Eur,
Súpisová hodnota: 87,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 6
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/340 na pozemku s parcelným číslom 341/1, o výmere
11674 m2, druh: orná pôda, v k.ú. Svinia, obec: Svinia, okres: Prešov, na LV č. 476, výmera podielu v m2: 34,30
m2, ohodnotený Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110,
082 66, dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 16,40 Eur,
Súpisová hodnota: 16,40 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 7
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/10 na pozemku s parcelným číslom 419/2, o výmere 884
m2, druh: orná pôda, v k.ú. Svinia, obec: Svinia, okres: Prešov, na LV č. 1233, výmera podielu v m2: 88,40 m2,
ohodnotený Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082
66, dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 42,26 Eur,
Súpisová hodnota: 42,26 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 8
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/340 na pozemku s parcelným číslom 404, o výmere 898
m2, druh: orná pôda, v k.ú. Svinia, obec: Svinia, okres: Prešov, na LV č. 511, výmera podielu v m2: 2,6 m2,
ohodnotený Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082
66, dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 1,24 Eur,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 1,24 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 9
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/10 na pozemku v k.ú. Jarovnice, obec: Jarovnice, okres:
Sabinov, vedený na LV č. 2493, parcelného čísla 292/8, o výmere 242 m2, druh: ostatné plochy, ohodnotený
Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082 66,
dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 11,57 Eur,
Súpisová hodnota: 11,57 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 10
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/10 na pozemku v k.ú. Jarovnice, obec: Jarovnice, okres:
Sabinov, vedený na LV č. 2493, parcelného čísla 295/17, o výmere 3693m2, druh: Orná pôda, ohodnotený
Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082 66,
dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 176,53 Eur,
Súpisová hodnota: 176,53 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 11
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/10 na pozemku v k.ú. Jarovnice, obec: Jarovnice, okres:
Sabinov, vedený na LV č. 2493, parcelného čísla 295/69, o výmere 3.511m2, druh: Orná pôda, ohodnotený
Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082 66,
dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 167,83 Eur,
Súpisová hodnota: 167,83 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 12
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/10 na pozemku v k.ú. Jarovnice, obec: Jarovnice, okres:
Sabinov, vedený na LV č. 2493, parcelného čísla 295/70, o výmere 3.512 m2, druh: Orná pôda, ohodnotený
Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082 66,
dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 167,87 Eur,

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

281

Obchodný vestník 228/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.11.2018

Súpisová hodnota: 167,87 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 13
Spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve úpadcu o veľkosti 1/10 na pozemku v k.ú. Jarovnice, obec: Jarovnice, okres:
Sabinov, vedený na LV č. 2493, parcelného čísla 295/87, o výmere 3531 m2, druh: Orná pôda, ohodnotený
Znaleckým posudkom č. 13/2018, vyhotoveným: Ing. Anton Durkáč, Šarišské Sokolovce č. 110, 082 66,
dňa 29.5.2018 tak, že všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu je 168,78 Eur,
Súpisová hodnota: 168,78 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania 30.05.2018

a teda vyzývam záujemcov o nadobudnutie tohto súboru majetku na predkladanie ponúk za nasledovných
pomienok:
1. Prihliada sa len na tie ponuky, ktoré boli doručené správcovi osobne alebo poštou na adresu: Správca
JUDr. Michael Medviď, Wurmova 1131/4, 040 23 Košice, alebo aj mailom na medvid@medvid.sk, a to v
lehote 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť a na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada. Písomná ponuka musí obsahovať kto ponuku robí v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo alebo email a akú kúpnu cenu záujemca o
kúpu súboru majetku alebo prípadne konkrétnej súpisovej zložky ponúka.
2. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na správcovský účet Správca JUDr. Michael Medviď, IBAN: SK67 1100 0000 0029 3122
6584 a to najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Do správy uvedte meno záujemcu ktorý
urobil písomnú ponuku.
3. V ponukovom konaní nie je stanovená minimálna ponuka a rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Záujemcovia môžu súpisové zložky ohliadnuť, môžu sa informovať u správcu na tel. čísle 0918 530 350, alebo
emailom na medvid@medvid.sk. Viac info zašlem na požiadanie emailom.

Košice, dňa 21.11.2018

JUDr. Michael Medviď - správca

K090918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mathé Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1982 / 28, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/140/2018 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/140/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I., spis. zn.: 26OdK/140/2018 zo dňa 23. 4. 2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Gejza Mathé, narodený: 28.05.1952, bytom: Budovateľská 1982/28, 075 01 Trebišov a Mgr.
Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie: Markušovská cesta 1, 05201 Spišská Nová Ves, zapísaná v Zozname
správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1720 bola ustanovená
do funkcie správcu dlžníka. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 82/2018 zo
dňa 27.04.2018.
Správca Dlžníka týmto oznamuje, že v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZoKR“) vypracoval Rozvrh výťažku. Speňažením majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu bol
dosiahnutý výťažok v celkovej výške 971,70 EUR. Po uspokojení nákladov konkurzu v celkovej výške 470,78
EUR bola na uspokojenie zistených pohľadávok konkurzných veriteľov Rozvrhom výťažku určená suma 570,92
EUR.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
S poukazom na to, že bol splnený rozvrh výťažku správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka
sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K090919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karičková Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 3538/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/280/2018 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/280/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty

JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava ako správca dlžníka:
Miroslava Karičková, nar. 04. 01. 1958, bytom Boženy Nemcovej 3538/1, 075 01 Trebišov, v zmysle § 167u
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto o z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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n a m u j e m svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem
žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. František Hadušovský, správca

K090920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Popik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 308/30, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/306/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/306/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODTSTATY

Deň zápisu: 19.11.2018
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 psím. a) ZKR – majetok patriaci úpadcovi
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Číslo LV: 64
Katastrálne územie: Lastovce
Obec: LASTOVCE
Okres: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Číslo parcely: 30
Výmera: 906 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Súpisová hodnota majetku: 205,00 Eur

2)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: záhrady
Číslo LV: 64
Katastrálne územie: Lastovce
Obec: LASTOVCE
Okres: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Číslo parcely: 31
Výmera: 2063 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Súpisová hodnota majetku: 477,00 Eur

3)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: záhrady
Číslo LV: 64
Katastrálne územie: Lastovce
Obec: LASTOVCE
Okres: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Číslo parcely: 32
Výmera: 4578 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Súpisová hodnota majetku: 1058,00 Eur

4)
Typ súpisovej položky majetku: Stavba
Druh pozemku: rodinný dom
Číslo LV: 64
Katastrálne územie: Lastovce
Obec: LASTOVCE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres: Trebišov
Štát: Slovenská republika
Súpisné číslo: 11
Postavený na parcele č. 30 k.ú. Lastovce
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Súpisová hodnota majetku: 2.000,- Eur

JUDr. Jozef Vaško
správca

K090921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Riňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická Polianka 195, 044 41 Košická Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
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Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/434/2018 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32/434/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Por. Popis:
č.:
1.

2.

3.

Druh,
deň
zapísania:

a dôvod Súpisová
hodnota
v eur:
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 340, K.Ú: Košická Polianka, Obec: Košická Nehnuteľný majetok, 2.000,-€
Polianka, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.: 164, výmera 445m2, pozemok je zapísaný
dňa
umiestnený v zastavanom území obce, pozemok na ktorom je postavená bytová budova 25.10.2018
označená súpisným číslom
majetok vo vlastníctve
Ťarchy:
úpadcu §167h ods. 1 ZKR
General Factoring a.s., Dr. VI. Klamentisa 10, Bratislava, IČO: 35838825, RIII 449/90-pol. v podiele 1/6,
10/90
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 340, K.Ú: Košická Polianka, Obec: Košická Nehnuteľný majetok, 1.300,-€
Polianka, záhrady, parc. č.: 166/4, výmera 455m2, pozemok je umiestnený v zastavanom zapísaný
dňa
území obce,
25.10.2018
Ťarchy:
majetok vo vlastníctve
General Factoring a.s., Dr. VI. Klamentisa 10, Bratislava, IČO: 35838825, RIII 449/90-pol. úpadcu §167h ods. 1 ZKR
10/90
v podiele 1/6
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 340, K.Ú: Košická Polianka, Obec: Košická Nehnuteľný majetok, 10.000,-€
Polianka, rodinný dom, súp. č. 195, parc. č.: 164, umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný
dňa
Ťarchy:
25.10.2018
General Factoring a.s., Dr. VI. Klamentisa 10, Bratislava, IČO: 35838825, RIII 449/90-pol. majetok vo vlastníctve
10/90
úpadcu §167h ods. 1 ZKR
v podiele 1/6

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Košiciach, dňa 22.11.2018
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K090922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 156, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2016 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

7.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 1 389,25 €
Dlžník: ŽSR, Kasárenske nám. 11, Košice , IČO: 31364501
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 01/2018-10/2018 (za 01/2018 vyplatená mzda v 02/ 2018 v sume
€, za 02/2018 vyplatená mzda v 03/2018 v sume 145,09 €, za 03/2018 vyplatená mzda v 04/2018 v sume
€, za 04/2018 vyplatená mzda v 05/2018 v sume 153,24 €, za 05/2018 vyplatená mzda v 06/2018 v sume
€, za 06/2018 vyplatená mzda v 07/2018 v sume 174,47 €, za 07/2018 vyplatená mzda v 08/2018 v sume
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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€, za 08/2018 vyplatená mzda v 09/2018 v sume 162,81 €, za 09/2018 vyplatená mzda v 10/2018 v sume 168,66
€)
JUDr.Erika Šimová, správca

K090923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Teminský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gudernova 294, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/17/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/17/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 03.07.2017, sp. zn.: 30OdK/17/2017 ustanovený do
funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Teminský Martin, nar. 30.11.1986, bytom Gudernova
294, 040 11 Košice.
Dňa 13.11.2018 bol v Obchodnom vestníku č. 218/2018 ( ďalej len „OV“) zverejnený návrh konečného výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR“) oznamujem v OV, že po splnení rozvrhu konečného
výťažku z konkurzu sa konkurz na dlžníka: Teminský Martin, nar. 30.11.1986, bytom Gudernova 294, 040 11
Košice., pod sp. zn. 30OdK/17/2017, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Teminský Martin, nar. 30.11.1986, bytom
Gudernova 294, 040 11 Košice., pod sp. zn. 30OdK/17/2017, zrušuje.

V Košiciach, dňa 22.11.2018
Ing. Jana Kollárová

K090924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MS Plus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 32/2 / 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 002 700
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, IČO: 36 865
265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu MS Plus s.r.o., so sídlom Cukrovarská 32/2,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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075 01 Trebišov, IČO: 44 002 700 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto
zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 08.01.2019 o 13:00 hod. v sídle kancelárie Správcu pre Košický
kraj: Hlavná 25, 040 01 Košice.

Prezentácia veriteľov sa začne o 12:30 hod.

Program schôdze (predmet rokovania):

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.

V Košiciach, 22.11.2018
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K090925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 267 / 9, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/79/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/79/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ing. Marcel Bodnár,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom: Odborárska 9, 040 01 Košice, nar. 14.11.1970 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 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 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Silverside, a.s.

So sídlom:

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

IČO:

50 052 560

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

26.619,74 €
1
21.11.2018
Neuplatnené
9/S-1
21.11.2018

V Košiciach, 22.11.2018
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Dlžníka

K090926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čižmárik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1396 / 22, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/365/2018 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/365/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 4.9.2018, č.k. 32OdK/365/2018 zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č.175/2018 dňa 11.9..2018 pod spis.zn. 32OdK/365/2018, na majetok dlžníka: Jozef
Čižmárik, nar. 7.10.1959, bytom Štefánikova 22, 071 01 Michalovce, bol vyhlásený konkurz a bola som
ustanovená ako správca konkurznej podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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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/ ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä
zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii 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 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 dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.

JUDr. Viera Dobrovolská, 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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