Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

K091732
Spisová značka: 4K/20/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Zabák, nar. 24.07.1990, trvale bytom
Družstevná 1424/18, 900 01 Modra, štátny občan SR, o oddlžení,
rozhodol
Dlžníka Lukáš Zabák, nar. 24.07.1990, trvale bytom Družstevná 1424/18, 900 01 Modra, štátny občan SR, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091733
Spisová značka: 37K/57/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGRO-GAZON,
s.r.o., so sídlom Hrubá Borša 71, 925 23 Hrubá Borša, IČO: 35 805 421, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: AGRO-GAZON, s.r.o., so sídlom Hrubá Borša 71, 925 23 Hrubá Borša,
IČO: 35 805 421.
II. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Bratislava, 811 02,
Hviezdoslavovo námestie 14, zn. správcu S 1364.
III. Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
IV. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. ZoKR).
2. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave.
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZoKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZoKR).
5. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZoKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. 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 ZoKR).
7. 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
oZKR).
8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZoKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZoKR).
11. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
12. 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 ZoKR).
13. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
14. 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 ZoKR).
15. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
16. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
17. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZoKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
20. 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 ZoKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 18.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091734
Spisová značka: 4K/10/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Damin, nar. 28.09.1979, trvale bytom
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky, štátny občan SR, o oddlžení,
rozhodol
Dlžníka Miroslav Damin, nar. 28.09.1979, trvale bytom Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky, štátny občan SR,
oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091735
Spisová značka: 4K/38/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Jarmila Jurkovičová, rod. Zvozilová, nar. 22.10.1956, bytom D.
Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky, št. občan SR, uznesením zo dňa 24. 09. 2018, č. k. 4K/38/2016-119 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku vedené na majetok úpadcu: Jarmila Jurkovičová, rod. Zvozilová, nar.
22.10.1956, bytom D. Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky, št. občan SR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
30.10.2018.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.11.2018
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K091736
Spisová značka: 8K/46/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SBS PROFESIONÁL PLUS, s.r.o. so sídlom
Galvániho 14, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 190 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SBS
PROFESIONÁL PLUS, s.r.o. so sídlom Galvániho 14, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 190
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: SBS PROFESIONÁL PLUS, s.r.o. so sídlom Galvániho 14, 821 04
Bratislava, IČO: 35 810 190 pre nedostatok majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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. Katarína Bartalská, sudca
K091737
Spisová značka: 8K/77/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom Mierové nám. 2, 903 01
Senec, IČO: 36 362 344 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom
Mierové nám. 2, 309 01 Senec, IČO: 36 362 344
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: SLOVAKIA RENT s.r.o., Záhumenská 6/A, 841 06 Bratislava, IČO: 35 952 016
predbežného správcu: JUDr. Oliver Korec, sídlo kancelárie: Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava , značka správcu: S
322
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091738
Spisová značka: 8K/73/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - likvidátor dlžníka Ateliér R s r.o. so sídlom Elektrárenská 1,
831 04 Bratislava, IČO: 35 904 330 - P-V. k.s. so sídlom Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 50 714 911 (
likvidátor) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ateliér R s r.o. so sídlom Elektrárenská 1, 831 04
Bratislava, IČO: 35 904 330
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ateliér R s r.o. so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35
904 330
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091739
Spisová značka: 8K/48/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so
sídlom. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha, IČO: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 47 251 336, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ACAIMANIA Europe s.r.o., so sídlom Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava,
IČO: 45 481 458
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: ACAIMANIA Europe s.r.o., so sídlom Ulica Svornosti 42, 821 06
Bratislava, IČO: 45 481 458 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 12.11.2018
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091740
Spisová značka: 3K/1/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORZA, a.s., so sídlom
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 092, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Martin
Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Martinovi Kováčikovi, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu S695, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 600 Eur a 20% DPH,
t.j. 1 320 Eur, spolu v sume 7 920 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K091741
Spisová značka: 5K/3/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slovenská lesnícka a
obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť, so sídlom Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 549
533, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Richard Konta, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S1782, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Richardovi Kontovi, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1782, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 300 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K091742
Spisová značka: 2K/14/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Lekáreň J&J ASKLEPION s.r.o., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Povstalecká 16, IČO: 44 698 097, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 16353/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Horné záhrady 2 do
funkcie predbežného správcu dlžníka Lekáreň J&J ASKLEPION s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Povstalecká 16, IČO: 44 698 097.
II. Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018
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Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091743
Spisová značka: 2K/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Ján Martinovič, nar. 02. 07.
1975, bytom Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota, takto
rozhodol
O d v o l á v a Mgr. Nátáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091744
Spisová značka: 2K/15/2018
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/15/2018
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská
Bystrica
proti
dlžníkovi:

MODESTY PLUS, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 16, IČO:
43 997 686
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

nariaďuje sa pojednávanie na deň 29. januára 2019 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 26. 11. 2018
Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091745
Spisová značka: 2K/15/2018
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/15/2018
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská
Bystrica
a ním označeného veriteľa: 1. Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1
2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
proti
dlžníkovi: MODESTY PLUS, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 16, IČO:
43 997 686
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 29. januára 2019 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MODESTY
PLUS, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 16, IČO:
43 997 686,
a to:
veriteľa: 1. Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 26. 11. 2018
Mgr. Zuzana A n t a l o v á, v. r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091746
Spisová značka: 31K/36/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000,
uznesením zo dňa 21.05.2018, č.k. 31K/36/2016-138 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 6/1 až
6/20 v celkovej výške 87.128,02 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.06.2018.
Okresný súd Košice I dňa 26.11.2018
JUDr. Roman Maščák,
K091747
Spisová značka: 32K/14/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BOHUL, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Kechnec č.
161, 044 58 Kechnec, IČO: 31 712 371, v mene ktorej koná likvidátor: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1717, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: BOHUL, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom: Kechnec
č. 161, 044 58 Kechnec, IČO: 31 712 371.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 23.11.2018
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K091748
Spisová značka: 26K/30/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Erich Diego Muranko, narodený
27.07.1978, bytom Rampová 2422/12, 040 01 Košice o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Erich Diego Muranko, narodený 27.07.1978, bytom
Rampová 2422/12, 040 01 Košice po splnení 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 Okresnom súde Košice I, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
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 23.11.2018
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091749
Spisová značka: 26K/20/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Agrostav SK s. r .o., so sídlom: Južná trieda 93, 040 01
Košice, IČO: 45 416 711, zast. likvidátorom: JUDr. Lenka Hričindová, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1827 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Agrostav SK s. r .o., so sídlom: Južná trieda 93, 040
01 Košice, IČO: 45 416 711.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S832 za s p r á v c u p o d s t a t y.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou II. výroku. Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné
insolvenčné konanie je odvolanie oprávnený podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne
v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania
(§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
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).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 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. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 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 najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 22.11.2018
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091750
Spisová značka: 26K/7/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kristína Rusinová, narodená:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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09.07.1964, trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, práv. zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát,
Szakkayho 1, 040 01 Košice o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Kristína Rusinová, narodená: 09.07.1964, trvale bytom:
Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta po splnení 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 Okresnom súde Košice I, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
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 23.11.2018
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091751
Spisová značka: 26K/6/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Iveta Števčaťová, nar. 02.12.1967, bytom Wuppertálska č. 9, 040 23
Košice, právne zastúpená: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01 Košice uznesením zo dňa
19.10.2018, sp. zn. 26K/6/2016-407 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2018.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 26.11.2018
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K091752
Spisová značka: 26R/2/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ergomed Poliklinika, s.r.o., so sídlom: Moldavská cesta
21/A, 040 11 Košice, IČO: 36 751 103 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol

Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ergomed Poliklinika, s.r.o., so sídlom:
Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, IČO: 36 751 103.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.11.2018
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091753
Spisová značka: 26OdS/4/2018
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Slávka Ferková, narodená: 12.02.1974, bytom: Kaštieľna
6, 040 15 Košice-Šaca, podnikajúca pod obchodným menom Slávka Ferková, s miestom podnikania Kaštieľna 6, 040
15 Košice-Šaca, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.01.2017, právne zastúpená: JUDr. Ján Bodnár,
advokát, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I.
U r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi: Slávka Ferková, narodená: 12.02.1974, bytom:
Kaštieľna 6, 040 15 Košice-Šaca v lehotách podľa ust. § 168f zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaplatiť každému nezabezpečenému veriteľovi
na uspokojenie jeho pohľadávky podľa ust. § 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kvótu 100 % z tejto pohľadávky.
II.
O d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v
ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), b) budúca
pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť
záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy
alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo
pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť
príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to
neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie,
kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v
konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa ust. § 166b ods. 2 ZKR, nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Košice I dňa 26.11.2018
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091754
Spisová značka: 30K/2/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DILAN s.r.o. v likvidácii so sídlom Novozámocká cesta 48,
941 01 Tvrdošovce, IČO: 36 736 261 o návrhu likvidátora: JUDr. Zuzana Szabóová, sídlo: L. Kassáka 8, 940 01
Nové Zámky na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: DILAN s.r.o. v likvidácii so sídlom Novozámocká cesta 48, 941 01
Tvrdošovce, IČO: 36 736 261, takto
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie na dlžníka DILAN s.r.o. v likvidácii so sídlom Novozámocká cesta 48, 941 01
Tvrdošovce, IČO: 36 736 261 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
pričom o ňom rozhodne Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v
znení neskorších predpisov) 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).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Okresný súd Nitra dňa 26.11.2018
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K091755
Spisová značka: 3K/20/2010
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Márie Sikorskej, nar. 3.8.1958,
Gorkého 1554/4, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Ing. Jana Vajdová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3,
068 01 Medzilaborce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 3K/20/2010-202 zo dňa04.10.2018 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Sikorská, nar. 3.8.1958, Gorkého 1554/4, 066 01 Humenné po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2018
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Okresný súd Prešov dňa 26.11.2018
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K091756
Spisová značka: 3K/22/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu Františka Kendru, nar. 06.01.1956, podnikajúceho
pod obchodným menom František Kendra - DREVO-GÁT KB Gaboltov, s miestom podnikania 086 02 Gaboltov 93,
IČO: 34 514 325, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, rod. Gregová, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A,
080 01 Prešov, o návrhu Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767
na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44
483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Františka Kendru, nar. 06.01.1956, podnikajúceho pod
obchodným menom František Kendra - DREVO-GÁT KB Gaboltov, s miestom podnikania 086 02 Gaboltov 93, IČO:
34 514 325, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s. so sídlom Mlynská 31, Košice,
IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod por. č. 178 vo výške 65,83
Eur na Okresnom súde Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
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 uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. O
odvolaní odvolací súd rozhodne do 30 dní od predloženia veci.
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 Prešov dňa 23.11.2018
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K091757
Spisová značka: 3K/21/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STD Vranov, s.r.o. v konkurze so
sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 669 468, správcom ktorého je Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie:
Južná trieda 48, 040 01 Košice, takto
rozhodol
odvoláva Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088
833, sídlo príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.11.2018
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JUDr. Daniela Baranová, sudca
K091758
Spisová značka: 1K/21/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom
Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, o návrhu Ing. Jozefa Fedora,
bytom Šafárikova 265, 069 01 Snina na zrušenie uznesení prijatých na schôdzi veriteľov konanej dňa 16.11.2018,
takto
rozhodol
návrh na zrušenie uznesení prijatých na schôdzi veriteľov konanej dňa 16.11.2018, s miestom konania Rázusova 1,
040 01 Košice z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.11.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K091759
Spisová značka: 1K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: LIPTONA POPRAD, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.11.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K091760
Spisová značka: 1K/16/2007
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo podielnikov
Bardejov, so sídlom 086 22 Kľušov 268,
IČO: 36 446 262, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so
sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo podielnikov Bardejov, so sídlom 086 22 Kľušov 268, IČO:
36 446 262 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
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
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 26.11.2018
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K091761
Spisová značka: 4CoKR/23/2018
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a sudcov JUDr. Zdenky Kohútovej a
JUDr. Igora Ragana v právnej veci navrhovateľa: FROMEX, s.r.o., Na Pažiti 17, 831 01 Bratislava IČO 35 898 721 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO 31 735
151, právne zastúpený: MF Legal s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 36 861 642, o odvolaní
navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č. k. 2K/17/2018 - 114 zo dňa 30.7.2018 takto
rozhodol
Z r u š u j e uznesenie a vec vracia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
Krajský súd v Košiciach dňa 9.11.2018
Mgr. Mária Hlaváčová, predseda senátu
K091762
Spisová značka: 22OdK/474/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eva Toráčová, nar. 25.12.1985, trvale bytom Javorinská
ulica 2138/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Toráčová, nar. 25.12.1985, trvale bytom Javorinská ulica 2138/36, 915
01 Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1658.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
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IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1513/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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. 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 Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K091763
Spisová značka: 22OdK/475/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zita Sedmáková, nar. 20.4.1968, trvale bytom Ulica SNP
385/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Zita Sedmáková, nar. 20.4.1968, trvale bytom Ulica SNP 385/15, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1494/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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. 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 Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
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K091764
Spisová značka: 22OdK/476/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Rastislav Minárik, nar. 18.8.1981, trvale bytom 916 38
Beckov 11, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Rastislav Minárik, nar. 18.8.1981, trvale bytom 916 38 Beckov 11.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1497/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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. 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
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K091765
Spisová značka: 22OdK/477/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Tarabus, nar. 9.10.1983, trvale bytom 913 33 Horná
Súča 235, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ján Tarabus, nar. 9.10.1983, trvale bytom 913 33 Horná Súča 235.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1070.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1501/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
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insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K091766
Spisová značka: 22OdK/478/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Ševčivová, nar. 10.3.1963, trvale bytom 911 01
Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jana Ševčivová, nar. 10.3.1963, trvale bytom 911 01 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka
správcu S1504.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1504/2018.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)

pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K091767
Spisová značka: 22OdK/479/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ingrid Pihíková, nar. 13.10.1962, trvale bytom 957 01
Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ingrid Pihíková, nar. 13.10.1962, trvale bytom 957 01 Bánovce nad
Bebravou.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov,
značka správcu S1372.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1507/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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

36

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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.
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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. 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 Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K091768
Spisová značka: 38R/3/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka obchodnej spoločnosti ADEST, a. s. so
sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO 34 112 961, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so sídlom
kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v zozname správcov pod zn. S1180, o
určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Milan Pista s miestom podnikania s miestom podnikania 956 37 Malé Hoste 196, IČO 46 614
605 zo dňa 14.11.2018, doručené správcovi dňa 19.11.2018, onačeného ako Súhrnná prihláška nezabezpečených
veriteľov, sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 23.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091769
Spisová značka: 38OdK/472/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marta Laskovičová, rod. Kučíková, nar. 17.02.1993, trvale
bytom Ulica Športovcov 70/15, 018 64 Košeca, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto,
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marta Laskovičová, rod. Kučíková, nar. 17.02.1993, trvale bytom Ulica
Športovcov 70/15, 018 64 Košeca.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S297.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Karol
Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1514/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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. 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 Trenčín dňa 26.11.2018
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JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091770
Spisová značka: 38OdK/473/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Kašša, nar. 14.08.1992, trvale bytom Želiarska
676/5, 018 64 Košeca, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Vladimír Kašša, nar. 14.08.1992, trvale bytom Želiarska 676/5, 018 64
Košeca.
II. Ustanovuje správcu obchodnú spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k. s. so sídlom
kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162, značka správcu S1893.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Bankruptcy and
recovery innovative corporation k. s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162,
značka správcu S1893, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1515/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
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zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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. 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
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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 Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091771
Spisová značka: 38OdK/474/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Berky, nar. 17.07.1991, trvale bytom 018 32
Zliechov 179, podnikajúci pod obchodným menom Milan Berky s miestom podnikania 018 32 Zliechov 179, IČO 46
261 192, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Milan Berky, nar. 17.07.1991, trvale bytom 018 32 Zliechov 179, podnikajúci
pod obchodným menom Milan Berky s miestom podnikania 018 32 Zliechov 179, IČO 46 261 192 .
II. Ustanovuje správcu JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Lukáš Tyko
so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku
zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1508/2018.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)

pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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

46

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091772
Spisová značka: 38OdK/475/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ivan Toráč, nar. 01.10.1989, trvale bytom 916 23 Pobedim
298, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária
CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivan Toráč, nar. 01.10.1989, trvale bytom 916 23 Pobedim 298.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1427.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
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o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Otto
Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1495/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
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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.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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
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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. 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 Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091773
Spisová značka: 38OdK/476/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miriana Ilkyvová, nar. 25.03.1969, trvale bytom 913 33
Horná Súča 251, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miriana Ilkyvová, nar. 25.03.1969, trvale bytom 913 33 Horná Súča 251.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť 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.
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VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Berec
so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1500/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť 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
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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. 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 Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091774
Spisová značka: 38OdK/477/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miloš Monček, nar. 19.02.1955, trvale bytom Trenčín,
zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP
v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miloš Monček, nar. 19.02.1955, trvale bytom Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1503/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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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. 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 Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091775
Spisová značka: 38OdK/478/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka František Černuška, nar. 25.05.1964, trvale bytom Pod
Hájom 1088/53, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka František Černuška, nar. 25.05.1964, trvale bytom Pod Hájom 1088/53, 018
41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Hurtiš
so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1505/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)

v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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. 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 Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091776
Spisová značka: 38OdK/479/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dušan Danek, nar. 22.05.1979, trvale bytom Východná
6690/33, 911 08 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

60

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto,
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Dušan Danek, nar. 22.05.1979, trvale bytom Východná 6690/33, 911 08
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín, IČO 45948496, značka správcu S1514.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi BANKRUPTCY
LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45948496, značka správcu
S1514, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D14 1511/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
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.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
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Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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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. 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.
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Okresný súd Trenčín dňa 26.11.2018
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091777
Spisová značka: 36NcKR/11/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Juriga, nar. 16.03.1964, Popudinské
Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Súd dlžníka, Milan Juriga, nar. 16.03.1964, Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany,
oddlžuje.
II.
Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.11.2018
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K091778
Spisová značka: 28K/8/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, Damborského 5,
949 01 Nitra, IČO: 42 499 500 0014, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Abrahám, nar.
18.10.1956, trvale bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 363, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Ábrahám, s
miestom podnikania 925 71 Trnovec nad Váhom 363, IČO: 22 799 591, takto

rozhodol

Súd p o k r a č u j e v konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.11.2018
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
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K091779
Spisová značka: 28K/8/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, Damborského 5,
949 01 Nitra, IČO: 42 499 500 0014, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Abrahám, nar.
18.10.1956, trvale bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 363, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Ábrahám, s
miestom podnikania 925 71 Trnovec nad Váhom 363, IČO: 22 799 591, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Pavol Abrahám, nar. 18.10.1956, trvale bytom 925 71 Trnovec
nad Váhom 363, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Ábrahám, s miestom podnikania 925 71 Trnovec nad
Váhom 363, IČO: 22 799 591.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, Skalica.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K091780
Spisová značka: 28K/7/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IN FLUVAL, s.r.o. v likvidácii, štvrť SNP 955/45,
924 01 Galanta, IČO: 36 230 642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
25622/T, takto
rozhodol
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Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: IN FLUVAL, s.r.o. v likvidácii, štvrť SNP 955/45, 924 01 Galanta,
IČO: 36 230 642, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25622/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 01
Galanta.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K091781
Spisová značka: 23K/15/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: FLUR, spol. s r.o., IČO 36269271, J.
Mudrocha 660, 905 01 Senica, správcom majetku ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673,
Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, Trnava nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 632,72 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov
konkurzu vo výške 632,72 eur evidovaného pod pol. reg. D19 134/2013 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:

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

68

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.11.2018
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K091782
Spisová značka: 23K/25/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Špánik, nar. 30.7.1982,
Argentínska 1421, 925 52 Šoporňa, správcom majetku ktorého je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie:
Kukučínova 11, Piešťany, o návrhu správcu zo dňa 01.10.2018, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a úpadcu: Rastislav Špánik, nar. 30.7.1982, Argentínska 1421, 925 52 Šoporňa, aby v lehote 7 dní od
doručenia tejto výzvy poskytol správcovi: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany, ním
požadovanú súčinnosť, najmä aby:
poskytol súčinnosť pri ohliadke a ocenení nehnuteľností:
- byt č. 19 - bytový dom č.s. 1428 na parc. č. 346/74, parc. č. 346/180 a parc. č. 346/181 - spoluvlastnícky podiel 1/2 ina a 1/2 - ina. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 4781, k.ú. Galanta.
V prípade, že konateľ úpadcu súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, za účelom podania
vysvetlenia alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000,- eura

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.11.2018
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
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K091783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta ÁGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 08
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Iveta AGAIOVÁ, s miestom trvalého pobytu:
Brižitská 2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO: 30 138 922 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej
vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 26. novembra 2018, t.j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu veriteľom, obchodnou spoločnosťou s obchodným menom
TELERVIS PLUS a.s., so sídlom: Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769 doručená prihláška
pohľadávky s poradovým číslom 1, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu jednu
nezabezpečenú pohľadávku, a to nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 1.664,43
EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 27. novembra
2018.
V Bratislave, dňa 27. novembra 2018
Monika Martonová, správca

K091784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Demo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičová 14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1959
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-207-001/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/73/2017
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 Dušan Demo

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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K091785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OTTTAVA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadunajská cesta 10 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 264 281
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/3/2015 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/3/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 8
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty úpadcu – OTTTAVA s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta
10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 281 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej vety ZKR oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že dňa 23.11.2018, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do
kancelárie správcu veriteľom Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, a to pohľadávky s poradovými číslami
20/1 v sume 84.925,69 Eur, 20/2 v sume 1.476,65 Eur, 20/3 v sume 3.523,35 Eur, 20/4 v sume 8.086,60 Eur, 20/5
v sume 65.271,19 Eur, 20/6 v sume 15.819,13 Eur, 20/7 v sume 22.178,45 Eur, 20/8 v sume 8.930,58 Eur, 20/9
v sume 3.628,91 Eur, 20/10 v sume 18.711,20 Eur, 20/11 v sume 30.000,40 Eur, 20/12 v sume 960,00 Eur.
Predmetné pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok dňa 27.11.2018.
Tieto prihlásené pohľadávky je možné v zmysle § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca

K091786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TUSCANY IMPORT EXPORT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincova 37, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 195 975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2018 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dana Jelinková Dudziková,so sídlom Dunajská 25,811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu
TUSCANY IMPORT EXPORT s.r.o., Klincova 37, 821 08 Bratislava, IČO: 47 195 975, oznamuje účastníkom
konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na adrese Dunajská 25 ,811 08 Bratislava, v pracovných dňoch v case od 8.30 hod do 14.30
hod.Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese
alebo
mailom
na
jelinkova@advocare.sk
V
Bratislave,
dňa
27.11.2018
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K091787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lépešová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 4/1134, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1950
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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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/397/2018 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/397/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Gizela Lépešová, bytom Fedinova č. 1134/4, 851 01
Bratislava, nar. 05.11.1950, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00
hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo e-mailom
na aksamit@aksamit.sk alebo poštou.
Ďalej správca konkurznej podstaty oznamuje, že kauciu podľa § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK82 8360 5207 0042 0622 2790, s variabilným symbolom 373972018.
V Bratislave, dňa 27. novembra 2018
JUDr. Martin Aksamit
správca

K091788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 1586 / 12, 850 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/32/2017 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/32/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 6K/32/2017 zo dňa 04.07.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku 136/2017 vydanom dňa 18.07.2017 pod č. K017367, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Tomáš
Sedlák, nar. 15.04.1986, trvale bytom Mamateyova 12, 850 02 Bratislava a súčasne Uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 26.10.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku 215/2017 vydanom dňa 10.11.2017 pod. č.
K037341 bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava, 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 Bratislava I, č. k. 6K/32/2017, že
dňa 26.11.2018, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava , IČO: 00 215 759, ktorý
si v konkurznom konaní prihlásil prihlášku pohľadávky:
vo výške 42,00 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 42,00 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 27.11.2018.
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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V Bratislave, dňa 27.11.2018
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo – komplementár
Správca S 1704

K091789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rist Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 689 / 54, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Križna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/411/2018 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/411/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Patrik Rist, nar.: 06.10.1973, Podhradie 689/54, 900 21 Svätý Jur, správca oznamuje,
že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Krížna 56, 821 08 Bratislava,
v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu alebo elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo
nahliadať do spisu majú orgány vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný
predpis.

K091790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rist Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 689 / 54, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Križna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/411/2018 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/411/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súvislosti s konkurzom na dlžníka Patrik Rist, nar.: 06.10.1973, Podhradie 689/54, 900 21 Svätý Jur, správca
týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK41 1100
0000 0026 1184 4367.

K091791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rajták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 17, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

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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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/188/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/188/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Marek Rajták, bytom Dopravná 17, 831 06 Bratislava, SR, nar.
8.7.1991, 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 „ZoKR“) oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZoKR nezistil žiadny majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Marek Rajták, bytom Dopravná
17, 831 06 Bratislava, SR, nar. 8.7.1991, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Marek Rajták, bytom
Dopravná 17, 831 06 Bratislava, SR, nar. 8.7.1991 zrušuje.
V Bratislave, dňa 27.11.2018
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K091792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustín Ondriska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 1241/4, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/253/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/253/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Augustín Ondriska, nar.: 01.04.1977, trvale bytom Vajanského
1241/4, 900 31 Stupava, 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 „ZoKR“)
oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZoKR nezistil žiadny majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Augustín Ondriska, nar.:
01.04.1977, trvale bytom Vajanského 1241/4, 900 31 Stupava, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Augustín Ondriska, nar.:
01.04.1977, trvale bytom Vajanského 1241/4, 900 31 Stupava zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Bratislave, dňa 27.11.2018
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K091793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Fečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Rača -, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/374/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/374/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, ako správca
dlžníka Milan Fečko, nar. 23.06.1954, trvale bytom Bratislava – Rača, 831 06 Bratislava - Rača vyhlasuje
ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej podstaty:

P.č.

typ
súpisovej
hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

1.

hnuteľná
vec

osobné motorové vozidlo Mitsubishi Colt,
VIN:
JMBMNCJ1AWU007899,
rok
1/1
výroby:1998, EČV: BA794RV, modrá
metalíza,

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

15.11.2018

súpisová
miesto, kde
hodnota
stav
sa
majetok
majetku v
majetku
nachádza
EUR

majetok
50,00
podliehajúci
konkurzu

Bratislava

nepojazdné

Podmienky účasti na ponukovom konaní:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Špitálska
10, 811 08 Bratrislava v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Fečko –
neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 373742018. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. 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.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.11.2018

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Bratislave 27.11.2018

K091794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURECS & PARTNERS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája č. 3, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 869 101
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2012 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, ako správca
obchodnej spoločnosti EURECS & PARTNERS, a.s., IČO: 35 869 101, týmto v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru vyhlasuje 2.kolo ponukového konania na odpredaj/postúpenie nasledovného majetku:
suma
peňažného
záväzku

názov / meno a priezvisko

sídlo
/
miesto
IČO
podnikania

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 500 000,00 €
Bratislava 821 04

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 200 000,00 €
Piešťany 921 01

ORAVA DEVELOPMENT, s.r.o.

Lazaretská
31,
36265578 434 876,00 €
Bratislava 811 09

BONITY PRAHA s.r.o.

Lednická 351, PSČ
27653161 8 976,00 €
198 00 Praha 9, ČR

ul. Bukowska 22,
Firma
Budowlano-Uslugowo-Handlowa
32-050
Skawina, 357043429 1 145,19 €
"BUDOMEX 2" Ožóg Miroslaw
PL
ul. Bukowska 22,
Firma
Budowlano-Uslugowo-Handlowa
32-050
Skawina, 357043429 201 849,70 €
"BUDOMEX 2" Ožóg Miroslaw
PL
GASTRO-PERLA, spol. s r.o.

Doležalova
15,
00893731 16 571,36 €
Bratislava 821 04

Ing.arch. Adrián Haško

Uránová 9, 821 02
34718087 163,53 €
Bratislava - Ružinov

LIKO - S, spol. s r.o.

Polianky
5,
31379702 7 542,67 €
Bratislava 841 01

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 120 641,16 €
Bratislava 821 04

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 166 631,81 €
Bratislava 821 04

súpisová
hodnota

právny dôvod vzniku

nároky
zo
zhotovenia
diela
25 000,00 € AVION
Shopping
Park
Bratislava
pohľadávka
z
odplaty
za
10 000,00 € dodávku
tovarov,
služieb
a
prác
neuhradenie odmeny za vykonané
práce podľa Zmluvy o dielo č. OD
21 743,80 €
06/2005
s príslušenstvom
pohľadávky z odplaty za dodávku
448,80 €
tovarov,
služieb a prác - faktúra č. 28VF1001
pohľadávky z odplaty za dodávku
57,26 €
tovarov,
služieb a prác - faktúra č. 26VF025
pohľadávky z odplaty za dodávku
10 092,49 € tovarov,
služieb a prác - faktúra č. 27VF000
pohľadávky z odplaty za dodávku
828,57 €
tovarov, služieb a prác - faktúra č.
28VF1000
pohľadávky z odplaty za dodávku
tovarov,
8,18 €
služieb a prác - architektonické
práce –
faktúra č. 25VF0800
pohľadávka
z
odplaty
za
377,13 €
dodávku
tovarov,
služieb
a
prác - faktúra č. 25VF059
Neuhradená
časť
faktúry
č.
28VF08005 vo
120 641,16
výške 120 641,16 Eur (faktúra spolu
€
na sumu
2 197 984,95 Eur)
Neuhradená
časť
faktúry
č.
28VF09002 vo
166 631,81
výške 166 631,81 Eur (faktúra spolu
€
na sumu
1 982 918,81 Eur)
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Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 1 658,03 €
Bratislava 821 04

1 658,03 €

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 2 653,75 €
Bratislava 821 04

2 653,75 €

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 25 715,10 €
Bratislava 821 04

25 715,10 €

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 6 365,00 €
Bratislava 821 04

6 365,00 €

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 17 264,99 €
Bratislava 821 04

17 264,99 €

Inter IKEA Centre Slovensko s.r.o.

Ivanská cesta 16,
35849363 9 958,00 €
Bratislava 821 04

9 958,00 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 6 076,30 €
Piešťany 921 01

6 076,30 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 27 176,88 €
Piešťany 921 01

27 176,88 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 30 822,45 €
Piešťany 921 01

30 822,45 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 17 685,22 €
Piešťany 921 01

17 685,22 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 23 874,23 €
Piešťany 921 01

23 874,23 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 24 793,40 €
Piešťany 921 01

24 793,40 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 18 270,33 €
Piešťany 921 01

18 270,33 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 30 089,06 €
Piešťany 921 01

30 089,06 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 25 469,66 €
Piešťany 921 01

25 469,66 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 33 390,89 €
Piešťany 921 01

33 390,89 €

BK Construction, s.r.o.

Dopravná
19,
36269115 38 260,97 €
Piešťany 921 01

38 260,97 €

CA INVEST s.r.o.

Lazaretská
31,
35959142 15 405,30 €
Bratislava 81109

770,26 €

CA INVEST s.r.o.

Lazaretská
31,
35959142 6 320,12 €
Bratislava 81109

316,01 €

Deň vydania: 30.11.2018
Neuhradená
časť
faktúry
č.
28VF10001 vo výške
1 658,03 Eur (faktúra spolu na
sumu 19 730,63 Eur)
Neuhradená
časť
faktúry
č.28VF10003 vo výške
2 653,75 Eur (faktúra spolu na sumu
31 579,91 Eur)
Neuhradená
časť
faktúry
č.28VF11002 vo výške
25 715,10 Eur (faktúra spolu na
sumu 306 009,77 Eur)
Neuhradená
časť
faktúry
č.29VF02002 vo výške
6 365 Eur (faktúra spolu na sumu
151 489,38 Eur)
Neuhradená
časť
faktúry
č.
29VF02003 vo výške
17 264,99 Eur (faktúra spolu na
sumu 205 459,74 Eur)
Neuhradená
časť
faktúry
č.
29VF04001 vo výške
9 958 Eur (faktúra spolu na sumu
118 502,29 Eur)
faktúra č. 26VF008 v neuhradenej
výške
6076,30 Eur (faktúra spolu na sumu
72 308,23 Eur)
faktúra č. 26VF011 v neuhradenej
výške
27 176,88 Eur (faktúra spolu na
sumu 323 404,86 Eur)
faktúra č. 26VF013 v neuhradenej
výške
30 822,45 Eur (faktúra spolu na
sumu 366 787,20 Eur)
faktúra č. 26VF014 v neuhradenej
výške
17 685,22 Eur (faktúra spolu na
sumu 210 454,19 Eur)
faktúra č. 26VF021 v neuhradenej
výške
23 874,23 Eur (faktúra spolu na
sumu 284 103,35 Eur)
faktúra č. 26VF024 v neuhradenej
výške
24 793,40 Eur (faktúra spolu na
sumu 295 041,54 Eur)
faktúra č. 26VF029 v neuhradenej
výške
18 270,33 Eur (faktúra spolu na
sumu 217 417,14 Eur)
faktúra č. 26VF034 v neuhradenej
výške
30 089,06 Eur (faktúra spolu na
sumu 358 059,88 Eur)
faktúra č. 26VF042 v neuhradenej
výške
25 469,66 Eur (faktúra spolu na
sumu 303 088,92 Eur)
faktúra č. 26VF044 v neuhradenej
výške
33 390,89 Eur (faktúra spolu na
sumu 397 351,88 Eur)
faktúra č. 26VF049 v neuhradenej
výške
38 260,97 Eur (faktúra spolu na
sumu 284 384,96 Eur)
faktúra č. 28VF01004 v neuhradenej
výške 15405,30 Eur (faktúra spolu
na sumu 15 405,30 Eur)
faktúra č. 53/2005 v neuhradenej
výške 6 320,12 Eur (faktúra spolu
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Deň vydania: 30.11.2018
na sumu 6 320,12 Eur)

Podmienky účasti na 2.kole ponukového konania:
1. Záujemcovia budú zasielať svoje ponuky do 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
obchodnom vestníku vo forme doporučenej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s výrazným
označením "konkurz EURECS ponukové konanie - neotvárať" na adresu: BANKRUPTCY LIQUIDATION
k.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. V
prípade ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má
prednosť ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
3. Ponuka záujemcu musí obsahovať presnú špecifikáciu pohľadávky/pohľadávok, ku ktorým predkladá
ponuku, výšku ponúknutej ceny ku každej pohľadávke, vlastnoručný podpis osoby, ktorá predkladá
ponuku resp. ktorá je oprávnená ponuku predložiť.
4. Na preukázanie právnej subjektivity záujemcu je záujemca povinný k ponuke pripojiť originál alebo
overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia
nie staršieho ako jeden mesiac a fyzická osoba nepodnikateľ je povinná predložiť fotokópiu občianskeho
preukazu.
5. Záujemca je ďalej povinný v ponuke uviesť číslo bankového účtu, na ktorý mu má byť vrátená jeho
zábezpeka v prípade, ak nebude jeho ponuka víťazná.
6. Pohľadávky sa budú ponúkať jednotlivo t.j. záujemca môže odkúpiť resp. predložiť ponuku aj len k jednej
zložke majetku.
7. Každý záujemca bude povinný zložiť zábezpeku v prospech bankového účtu úpadcu č.
3159008454/0200, ktorý vedie správca, vo výške min. 5% ponúknutej ceny, pričom táto čiastka musí byť
pripísaná v prospech bankového účtu najneskôr do termínu na predkladanie ponúk.
8. Jediným kritériom pre určenie víťaznej ponuky bude najvyššia cena.
9. Na ponuky, ktoré budú správcovi predložené po lehote, alebo nebudú spĺňať podmienky ponukového
konania sa nebude prihliadať.
10. V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie so správcom zmluvu o prevode pohľadávok k ponúkanému
majetku bude ako víťazná ponuka vyhodnotená ponuka nasledujúca v poradí.
11. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v lehote do 5
kalendárnych dní, o čom vyhotoví správca úradný záznam/zápisnicu. O lehote a termíne otvárania obálok
bude veriteľský výbor upovedomený emailom min. jeden deň pred termínom otvárania obálok.
12. Víťazná ponuka resp. ponuky budú podliehať schváleniu veriteľskému výboru, pričom správca predloží
veriteľskému výboru súhrnný prehľad o všetkých prijatých ponukách. Po schválení víťaznej ponuky/ponúk
uzavrie správca s víťazom/víťazmi ponukového konania zmluvu o prevode pohľadávok.
13. Správca bude kontaktovať úspešného záujemcu/úspešných záujemcov obratom po schválení víťaznej
ponuky/ponúk veriteľským výborom.
14. Neúspešným záujemcov bude zábezpeka vrátená do 10 dní po schválení víťaznej ponuky/ponúk zo
strany príslušného orgánu.
15. Potencionálnym záujemcom budú poskytnuté bližšie informácie o ponúkanom majetku na tel. čísle 0905
831 660, emailom: blspravca@gmail.com prípadne priamo v kancelárii správcu po predchádzajúcej
dohode.
V Bratislave 27.11.2018

K091795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/278/2018 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/278/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Ing. Viera Fraňová, konkurzný správca dlžníka Ladislav Fodor, nar. 11.11.1967, bytom: Gercenova
1155/3, 851 01 Bratislava, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Pezinku dňa 27.11.2018
JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca

K091796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belinského 1036 / 20, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/398/2018 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/398/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Adam Kováč, nar. 4.9.1985, trvale bytom Belinského
1036/20, 85105 Bratislava, v zmysle ustanovení § 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 „ZKR), zverejňuje
nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:

p.č. druh
1

Cenný
papier

súpisová
hodnota
Zostatok na vkladnej knižke úpadcu vedenej vo VÚB, a.s. s číslom účtu 2395047012 ku dňu 7,17 €
vyhlásenia konkurzu - 16.11.2018 - vo výške 7,17 €.
popis

27.11.2018
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K091797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2018 S1616
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Okresný súd Bratislava I
8K/39/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu: Retail Value Stores, a.s., sídlo: Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava,
IČO: 47 256 770, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 08.
10. 2018) bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Regionálna
veterinárna a potravinová správa Košice – mesto, Hlinkova 1/C, 040 01 Košice, IČO: 31 295 169 v celkovej
výške prihlásenej sumy 4.330,65 Eur, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods.
1 ZoKR.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu

K091798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIO TEAM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gessayova 39, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 858
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Szabó
Sídlo správcu:
Kukuričná 1, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/47/2018 S1205
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/47/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze
Ing. Ladislav Szabó, správca úpadcu: TRIO TEAM, spol. s.r.o., so sídlom Gessayova 39, 851 03 Bratislava, IČO:
36 730 858, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 11.01.2019.
Miesto konania: Kancelária Mgr. Ladislava Baráta, Školská 3, 949 01 Nitra
Prezentácia od 10:00 hod
Začiatok schôdze o 10:20 hod.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Fyzické osoby predložia pri prezentácií doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší
ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti a plnomocenstvo, prípadne poverenie na
zastupovanie.
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V Bratislave, dňa 19.11.2018
Ing. Ladislav Szabó, správca úpadcu

K091799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Javorková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/121/2018 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/121/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvency k.s., správca dlžníka Stanislava Javorková, trvale bytom Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto,
Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava, dátum nar.: 10.10.1969 (ďalej len "dlžník") oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka končí v zmysle ustanovenia § 167v ZKR, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K091800
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 týmto opravuje oznámenie o čísle bankového účtu pre
potreby popierania pohľadávok zverejnené v Obchodnom vestníku č. 228/2018 zo dňa 27.11.2018 pod č.
K090692, ktoré má správne znieť:
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
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Do poznámky: kaucia na popretie pohľadávky
Výška kaucie: 350 EUR
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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.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave, dňa 27.11.2018

K091801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Vitteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 1608/26, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/360/2018/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/360/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Ing.Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 02 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Zuzana Vitteková, narod. 13.01.1976, trvale bytom Lachova 1608/26, 851 03
Bratislava, občan SR v zmysle § 167i ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok
zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v mBank, S.A ,
č.účtu: SK4983605207004204321699 s poznámkou v popise platby Zuzana Vitteková.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K091802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEGAWATT-SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 613 056
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/32/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/32/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: MEGAWATT - SK, s. r. o., IČO 46613056, Koceľova 9, 82108
Bratislava - mestská časť Ružinov týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
4. iná majetková hodnota: nadmerný odpočet DPH za obdobie 8/2018 vo výške 28,01 €, súpisová hodnota 28,01
€.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K091803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csöz Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby
č. 105/2018
v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt
Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261).
Dátum dražby:
Čas vykonania dražby:

27.11.2018
09:00 hod. – 09:09 hod.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava II, obec: BA – m. č. Podunajské Biskupice, katastrálne
územie: Podunajské Biskupice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva č. 3597, a to konkrétne:
·
·
·
·

sklad so súpisným číslom 10678 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5719/31
o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 5719/31 o výmere 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 5720/45 o výmere 124 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
pozemok parcely registra „C“ č. 5720/50 o výmere 5 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako
„predmet dražby”).

Práva a záväzky na predmete dražby:
a. Poznamenáva sa daňové záložné právo na základe rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava č. 1/12/228248-22/04/150444 zo dňa 29.11.2012, podľa P1 179/2013,
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

83

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

b. Poznamenáva sa daňové záložné právo na základe rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava č. 1/13/220676-22/04/150444 dňa 19.08.2013, vykonateľné dňa 19.08.2013, podľa P
2885/2013,
c. Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 34/2014,
Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Natália Ďuráková, podľa P 2489/14,
d. Uznesenie Okresného súdu Trnava o vyhlásení konkurzu, sp. zn. 25K/6/2015 zo dňa 07.04.2015, podľa P
1996/2016,
e. Záložné právo v prospech spoločnosti BONI FRUCTI, spol. s.r.o., so sídlom Lipnická ul. 3035/162,
900 42 Dunajská Lužná, IČO: 35 766 981, podľa V 26817/2010,
f. Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na základe
rozhodnutia č. 1/12/228248- 22/04/150444 zo dňa 29.11.2012, právoplatnosť nadobudnutá dňa
11.01.2013, podľa Z 979/2013,
g. Daňové záložné právo v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na základe
rozhodnutia č. 1/13/220676-22/04/150444 zo dňa 19.08.2013, vykonateľné dňa 19.08.2013, právoplatné
dňa 10.09.2013, podľa Z 15662/2013,
h. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 34/2014 (Exekútorský úrad Topoľčany,
súdny exekútor JUDr. Natália Ďuráková), podľa Z 18611/2014,
i. Povinnosť strpieť uskladnenie majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejneného
v OV č. 108/2015 dňa 09.06.2015, a to konkrétne hnedej drevenej kuchynskej linky, vstavaného
chladiaceho boxu, váhy zn. Tonava č. 550842/XII, váhy zn. Transporta P 200 č. 6850289, a to do času
kým uvedený majetok bude podliehať konkurznému konaniu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov.
Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Sklad so súpisným číslom 10678 s príslušenstvom, postavený na par. č. 5719/31 v k.ú. Podunajské
Biskupice na ulici Odeská 75.
Predmet dražby je situovaný vo východnej okrajovej časti mestskej časti Bratislava ‐ Podunajské Biskupice v
rámci sústredenej radovej zástavby rovnakých halových objektov na Odeskej ulici. Nehnuteľnosť je prístupná z
verejného priestranstva a z komunikácie so spevneným asfaltovým povrchom vozovky, spájajúcej mestskú časť
Bratislava ‐ Podunajské Biskupice a obec Most pri Bratislave. Objekt je súčasťou radovej zástavby hál so
samostatným prístupom, v nedávnej minulosti slúžil ako predajný sklad ovocia a zeleniny a v súčasnosti je
nevyužívaný. Predmet dražby má bezprostrednú možnosť napojenia na verejné inžinierske siete ‐ vodovodnú a
elektrickú. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1974.
Dispozičné riešenie:
Oblúková hala prierezového tvaru polovičnej paraboly je obdĺžnikového pôdorysu, centrálne tvorená jedným
otvoreným priestorom. Približne v strede predmetu dražby sa nachádza dvojpodlažný vstavok, pozostávajúci na
úrovni 1. NP z priestoru na chladený sklad a prechodu do zadnej časti predmetu dražby.
Na 2. NP sa nachádza kancelária, kuchynka a kúpeľňa. 2. NP je prístupné oceľovým schodiskom.
Pri hlavnom vstupe do predmetu dražby sa nachádza drevený vstavok, ktorý slúžil ako predajňa.
Celková zastavaná plocha predmetu dražby je o výmere 306,37 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie:
Základy predmetu dražby sú betónové, monolitické pásové s predpokladanou vodorovnou hydroizoláciou proti
zemnej vlhkosti. Pozdĺžne základové pásy sú spoločné so susednými objektmi hál. Zvislé nosné konštrukcie sú
oceľové, parabolické stĺpové. Pozdĺžne steny sú železobetónové, spoločné so susednými objektmi hál, na ktorých
je uložený pokračujúci drevený záklop strešnej konštrukcie. Štítové steny sú murované prevažne so
škvárobetónových tvárnic, doplnené pálenými tehlami. Strešná konštrukcia je jednostranný plný drevený záklop
na parabolickom oceľovom skelete, krytina je z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z
pozinkovaného plechu, úplné. Úpravy vonkajších povrchov sa nachádzajú len na štítových stenách ‐ vápenné
hrubé. Vnútorné povrchové úpravy predmetu dražby tvorí náter. Vnútorné povrchové úpravy vstavku sú vápenné
hladké omietky. Vnútorné keramické obklady sú len pri umývadle a sprche na 2. NP stredového vstavku a sú z
keramických dlaždíc. Vstupné brány sú oceľové a otváravé. Interiérové dvere stredového vstavku sú hladké a
plné. Podlahy predmetu dražby v halovej časti sú z betónových prefabrikovaných panelov, podlahy stredového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vstavku na úrovni 2. NP tvorí prevažne linoleum, v kúpeľni je keramická dlažba. Povrch podláh v rámci dreveného
vstavku pri vstupe do objektu je keramická dlažba. Vykurovanie objektu je riešené ako ústredné len v časti
stredového vstavku na úrovni 2. NP ako teplovodné radiátorové, panelové vykurovacie telesá. Zdrojom tepla na 1.
NP je elektrický kotol. V objekte je rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie, v rámci stredového vstavku aj
rozvody vody SV a TÚV, rozvody kanalizácie. Objekt má kompletný bleskozvod. Sociálne zázemie stredového
vstavku na úrovni 2. NP obsahuje keramické umývadlo a sprchovací kút s ostatnými vodovodnými batériami a
záchodovú misu kombi. V kuchyni sa nenachádza kuchynská linka. Zásobovanie objektu vodou je realizované
pomocou zásobovacej nádrže na vodu, z ktorej sa voda čerpá čerpadlom do 2. NP sociálneho stredového vstavku
hadicou. Odkanalizovanie je riešené do trativodu za objektom.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 55/2018 zo dňa 23.09.2018, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.:
79.800,- EUR (slovom: sedemdesiatdeväťtisícosemsto EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:
vložka č. : 72494/B

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

Licitátor:

JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984

Výsledok dražby:
Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie!
JUDr. Marek Piršel, správca

K091804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Antálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2017 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci úpadcu Martin Antálek, nar.: 07.11.1968, bytom: Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa, vedenej na
Okresnom súde Trnava. pod sp. zn. 36K/10/2017 správca JUDr. Peter Ondreička, s adresou kancelárie:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, značka správcu č. S1210 týmto v súlade s § 81 ods. 2 ZKR oznamuje, že zo
súpisu všeobecnej podstaty vylúčil majetok podľa nasledovného určenia:
Súpis všeobecnej podstaty publikovaný: 226/2017 dňa 28.11.2017 pod položkou K041033.
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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Vylúčený majetok:
Súp.
zložka
majetku
č.

Pozemok

4

3719/59

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1859/1
1859/2
2555
3164
3622/2
3637
4005
4006
4267
4692/2
6768
8883
9145
9828/2
9829/2
10347
10488/1
11179
2088
2168
2179
2172
2196/1
2208
2314
2429
2461
2468
2484
3259
3636

36

3719/57

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

4269
9805
11500
10068
10090
10091
11371
11372
10110
11407
10116
10120
10149/2
10149/3
10346
10364
11354
11356
11357
11358
11359
11386

Parc.č. Druh pozemku

List vlastníctva
Výmera
(m2)

Zastavaná plocha a
6
nádvorie
Orná pôda
160
Orná pôda
901
Orná pôda
662
Trvalý trávny porast 626
Orná pôda
723
Orná pôda
1654
Orná pôda
1665
Orná pôda
842
Orná pôda
483
Orná pôda
611
Orná pôda
903
Orná pôda
1662
Orná pôda
1280
Trvalý trávny porast 453
Orná pôda
173
Orná pôda
971
Orná pôda
784
Orná pôda
1752
Trvalý trávny porast 209
Trvalý trávny porast 6464
Trvalý trávny porast 4600
Trvalý trávny porast 17981
Trvalý trávny porast 14020
Trvalý trávny porast 16732
Trvalý trávny porast 30778
Trvalý trávny porast 1054
Trvalý trávny porast 8366
Trvalý trávny porast 15991
Trvalý trávny porast 7183
Ostatná plocha
313
Orná pôda
1795
Zastavaná plocha a
19
nádvorie
Orná pôda
456
Trvalý trávny porast 2849
Trvalý trávny porast 9168
Trvalý trávny porast 2363
Trvalý trávny porast 10521
Trvalý trávny porast 2439
Trvalý trávny porast 1843
Trvalý trávny porast 2114
Trvalý trávny porast 3881
Trvalý trávny porast 1183
Trvalý trávny porast 15883
Trvalý trávny porast 6694
Orná pôda
885
Orná pôda
885
Orná pôda
928
Orná pôda
1755
Trvalý trávny porast 4645
Trvalý trávny porast 10452
Trvalý trávny porast 2107
Trvalý trávny porast 1350
Trvalý trávny porast 672
Trvalý trávny porast 2867

Číslo
LV

Katastrálne
územie

2775

Kúty

2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2775
2932
2996
2996
3001
3027
3042
3134
3202
3218
3218
3235
3715
3885

Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty

4167

Kúty

4167
5902
6005
6035
6054
6055
6055
6055
6075
6075
6082
6089
6095
6096
6164
6164
6380
6380
6380
6380
6380
6404

Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty

Veľkosť
spoluvlastníckeho Súpisová hodnota
podielu úpadcu
mene EURO

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/36
1/1728
1/1728
1/1616
1/16518
53/15300
13/48978
1/72
15/14734
15/14734
1/180
1/54
1/12

0,08
2,00
11,26
8,28
7,83
9,04
20,68
20,81
10,53
6,04
7,64
11,29
20,78
16,00
5,66
2,16
12,14
9,80
21,90
0,44
0,28
0,20
0,83
0,06
4,35
0,61
1,10
0,64
1,22
2,99
0,43
11,22

1/24
1/24
1/108
1/108
1/324
1/15192
1/5469
1/5469
1/5469
1/162
1/162
13/22680
1/144
1/36
1/54
1/12
1/12
32/27945
32/27945
32/27945
32/27945
32/27945
1/270

0,06
1,43
1,98
6,37
0,55
0,05
0,03
0,03
0,03
1,80
0,55
0,68
3,49
1,84
1,23
5,80
10,97
0,40
0,90
0,18
0,12
0,06
0,80

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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59
60
61
62
63
64
65

6420
6475
6475
6475
6475
6477
7027

Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty

7053

Kúty

7623
8253
8602
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723

Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

11410
11472/2
11527/1
11527/2
11527/3
11475
11476

Trvalý trávny porast 1273
Trvalý trávny porast 870
Trvalý trávny porast 168
Trvalý trávny porast 928
Trvalý trávny porast 709
Trvalý trávny porast 3528
Trvalý trávny porast 3733
Spoločná
727516
nehnuteľnosť
5218/2 Orná pôda
888
11534 Trvalý trávny porast 5018
10041 Trvalý trávny porast 2942
2555
Orná pôda
662
3164
Trvalý trávny porast 626
3622/2 Orná pôda
723
3637
Orná pôda
1654
4005
Orná pôda
1665
4006
Orná pôda
842
4692/2 Orná pôda
611
6768
Orná pôda
903
9145
Orná pôda
1280
9828/2 Trvalý trávny porast 453
9829/2 Orná pôda
173
11179 Orná pôda
1752
Zastavaná plocha a
3719/59 nádvorie
6
8883
Orná pôda
1662
1859/1 Orná pôda
160
1859/2 Orná pôda
901
10347 Orná pôda
971
10488/1 Orná pôda
784
10911/1 Orná pôda
3199
13056 Orná pôda
540

8729
8730
8731
8731
8847
8847
4687
11611

Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Kúty
Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur

Deň vydania: 30.11.2018

1/192
1/9075
1/9075
1/9075
1/9075
1/1296
1/1296

0,50
0,01
0,00
0,01
0,01
0,20
0,22

11/69876
1/12
1/9075
1/108
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

8,59
5,55
0,04
2,04
8,28
7,83
9,04
20,68
20,81
10,53
7,64
11,29
16,00
5,66
2,16
21,90

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/48
17/135

0,08
20,78
2,00
11,26
12,14
9,80
5,00
5,10

Deň vylúčenia: 27.11.2018
Dôvod vylúčenia: Hodnota súpisových zložiek majetku je nepatrná. Náklady vynaložené na speňaženie tohto
majetku by výrazne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia. Súpisové zložky majetku boli vylúčené po
predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného orgánu (súdu).
Poučenie: Majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky, podľa § 81 ods.3 ZKR. Takto prevedený majetok sa nezapočítava do uspokojenia pohľadávky
veriteľa. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejavil záujem žiadny z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu (§ 81 ods.5 ZKR).
V Trnave dňa 27.11.2018, JUDr. Peter Ondreička, správca

K091805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Krajíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova Ves 74, 908 44 Petrova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2017S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona
o konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Miroslav Krajíček , Petrova Ves
74 , 908 44 Petrova Ves , nar.27.08.1945 a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok podliehajúci
konkurzu :
Číslo súp. Zložky Názov
Popis , číslo účtu
Mena Deň zápisu
21
úroky ČSOB,a.s. IBAN : SK58 7500 0000 0040 2465 2386 EUR 30.9.2018

Súpisová hodnota v €
3,58 €

K091806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: David Zelenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 126, 906 35 Plavecký Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/100/2018 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/100/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu: David Zelenka, nar. 04.08.1993, 906 35 Plavecký
Peter, Hlavná č. 126, 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 lehote boli doručené do kancelárie správcu
prihlášky veriteľov :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24785199
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1-2: 1440,98€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 5-6.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K091807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cifra Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 23 / 138, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/159/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/159/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. OV 173/2018 bolo dňa 07.09.2018 pod zn. K066257 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ján Cifra, nar. 08.12.1966, bytom Teplická 23/138, 921
01 Piešťany, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava,
kancelária CPP v Trenčíne (ďalej len „dlžník“). Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 08.09.2018.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S1505 (ďalej len
„Správca“).
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.“
Správca zverejnil súpis majetku dlžníka v OV č. 190/2018 dňa 02. 10.2018 pod položkou K073953.
Oznámením zverejneným v OV č. 194/2018 zo dňa 08.10.2018, pod K075532 správca vyhlásil 1. ponukové kolo
na predaj majetku dlžníka. Ponukového kola sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Oznámením zverejneným v OV č. 207/2018 zo dňa 25.10.2018, pod K081251 správca vyhlásil 2. ponukové kolo
na predaj majetku dlžníka. Ponukového kola sa žiaden záujemca.
Oznámením zverejneným v OV č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018, pod K085715 správca vyhlásil 3. ponukové kolo
na predaj majetku dlžníka. Ponukového kola sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Nakoľko v zmysle § 167p ods. 2 ZKR „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu“, z uvedeného dôvodu ich správca vylúčil zo súpisu majetku.
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu bolo zverejnené správcom v OV č. 227/2018 zo dňa 26.11.2018.
Správca dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 27.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
správca dlžníka Ján Cifra

K091808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hupka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 59 / 121, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/114/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/114/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. OV 133/2018 bolo dňa 12.07.2018 pod zn. K049472 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Roman Hupka, nar. 11.10.1986, Bratislavská 59, 908
01 Kúty , zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária
CPP v Trenčíne (ďalej len „dlžník“). Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 13.07.2018.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ust. § 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.
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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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 27.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
správca dlžníka Roman Hupka

K091809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parči Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 140, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/106/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/106/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. OV 132/2018 bolo dňa 11.07.2018 pod zn. K049050 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Marián Parči, nar. 15.03.1980, 922 11 Prašník č. 140,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v
Trenčíne (ďalej len „dlžník“). Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 12.07.2018.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ust. § 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.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 27.11.2018
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
správca dlžníka Marián Parči
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K091810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kriška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 672/63, 925 91 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/73/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/73/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, ako správca dlžníka Miroslav Kriška , nar.
15.05.1954, bytom Mierová 672/63, 925 21 Sládkovičovo, v konkurze vedenom Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/73/2018,
týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1.KOLO
V súlade s ust. § 167n ods.13 v spojení s ust. § 167p ods. 1 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/ správca Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01
Šaľa, ako správca dlžníka Miroslav Kriška , nar. 15.05.1954, bytom Mierová 672/63, 925 21 Sládkovičovo, v konkurze vedenom Okresným
súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/73/2018,ponúka na predaj nasledovné nehnuteľnosti:
Číslo
Súpisová
Súpisová
súpisovej
Typ
súpisovej
Popis majetkovej hodnoty
spoluvlastníctvo jednotková
hodnota
položky
položky majektu
hodnota
majetku
majektu
Spoluvlastnícky podiel v rozsahu 1/1 na
Spoluvlastnícky
pozemku parcelné č. 2204/3 v obci
3 852,00
1
1/1
3 852,00 €
podiel
Sládkovičovo, druh pozemku: záhrada,
€
výmera 321 m²

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

Predmetné nehnuteľnosti sú evidované na LV. č 3245, v katastri nehnuteľností evidovanom Okresným úradom Galanta,
pre okres Galanta, obec: SLÁDKOVIČOVO, katastrálne územie: Sládkovičovo, a sú v tomto kole ponúkané s najnižšou
možnou ponukou v rozsahu 3 852,00 €
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 780 119.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote pätnásť (15) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku podávali záväzné
ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína
plynúť stanovená lehota.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať.
Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi na adresu Mgr. Ondrej Bartošovič, kancelária správcu
Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – neotvárať – Miroslav Kriška".
Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, identifikačné údaje
záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku,
ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a vyhotoví o tom
zápisnicu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť zmluvu o prevode nehnuteľností do desiatich (10) kalendárnych dní
odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho
práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise zmluvy na účet v Prima banka, a.s. číslo
účtu: 3230032407/3100, IBAN: SK 36 3100 0000 0032 3003 2407. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote
neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so
záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca
Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, ako správca dlžníka Miroslav Kriška , nar.
15.05.1954, bytom Mierová 672/63, 925 21 Sládkovičovo, v konkurze vedenom Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/73/2018,
týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1.KOLO
V súlade s ust. § 167n ods.13 v spojení s ust. § 167p ods. 1 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/ správca Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01
Šaľa, ako správca dlžníka Miroslav Kriška , nar. 15.05.1954, bytom Mierová 672/63, 925 21 Sládkovičovo, v konkurze vedenom Okresným
súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/73/2018,ponúka na predaj nasledovné nehnuteľnosti:
Číslo
Súpisová
Súpisová
súpisovej
Typ
súpisovej
Popis majetkovej hodnoty
spoluvlastníctvo jednotková
hodnota
položky
položky majektu
hodnota
majetku
majektu
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Spoluvlastnícky podiel v rozsahu 1/1 na
pozemku parcelné č. 2204/3 v obci
Sládkovičovo, druh pozemku: záhrada,
výmera 321 m²

Deň vydania: 30.11.2018

1/1

3 852,00
€

3 852,00 €

Predmetné nehnuteľnosti sú evidované na LV. č 3245, v katastri nehnuteľností evidovanom Okresným úradom Galanta,
pre okres Galanta, obec: SLÁDKOVIČOVO, katastrálne územie: Sládkovičovo, a sú v tomto kole ponúkané s najnižšou
možnou ponukou v rozsahu 3 852,00 €
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 780 119.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote pätnásť (15) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku podávali záväzné
ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína
plynúť stanovená lehota.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať.
Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi na adresu Mgr. Ondrej Bartošovič, kancelária správcu
Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – neotvárať – Miroslav Kriška".
Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, identifikačné údaje
záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku,
ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a vyhotoví o tom
zápisnicu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť zmluvu o prevode nehnuteľností do desiatich (10) kalendárnych dní
odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho
práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise zmluvy na účet v Prima banka, a.s. číslo
účtu: 3230032407/3100, IBAN: SK 36 3100 0000 0032 3003 2407. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote
neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so
záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K091811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Munkácsy Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 399, 930 35 Michal na Ostrove 399
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Nikoleta Gallová, správca so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1663, v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu
Silvie Munkácsy Belákovej, nar. 18.12.1975, trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove 399, štátnej občianky SR,
vedenom Okresným súdom Trnava pod sp. zn.: 36K/33/2016, v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti
office@dedakak.com alebo telefonicky na č. 0915 550 003.

podstate

možno

dohodnúť

mailom

JUDr. Nikoleta Gallová, správca
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K091812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1279, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/197/2018 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/197/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz sa končí.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K091813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aviatico s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 544 801
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/3/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/16/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, správca úpadcu: Aviatico s.r.o., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 544 801, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania. 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. Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a
odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Preddavok na trovy konania je možné zložiť na účet č. IBAN: SK17 0900 0000 0050 5056 4560 vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.
SKP, k.s., spravca
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K091814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/385/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/385/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

žiaden majetok

K091815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/385/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/385/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

žiaden majetok

K091816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/385/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/385/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Štefan Baláž, nar. 12.05.1970, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská
republika, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo
dňa 18.07.2018, čestného vyhlásenia dlžníka podaného ústne do zápisnice správcu na osobnom stretnutí so
správcom dňa 19.10.2018, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Baláž, nar. 12.05.1970, trvale bytom 971 01 Prievidza, Slovenská
republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Baláž, nar. 12.05.1970, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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971 01 Prievidza, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona, vedený na Okresnom
súde Trenčín, pod spis. zn.: 22OdK/385/2018, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 27.11.2018
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Štefan Baláž

K091817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podolák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/147/2018 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/147/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Beata Krausová, správca Miroslav Podolák, nar. 16.9.1963, trvale bytom 958 01 Partizánske oznamuje,
že v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), vylučuje zo súpisu majetku zložku zapísanú pod por. č. 1 - stavba - masinhaus.
Súp.č. Popis majetku
1.

Stavba
masinhaus

-

Podstata

Kat. územie

všeobecná

Okres: Bánovce nad
obec: Šišov, k.ú.: Šišov

Bebravou,

Číslo
LV

Číslo
parcely

Súp.
číslo

Podiel

Súpis.
hodnota

Zverej. v OV

766

105/3

169

1/1

2 000,00 €

OV
141/2018
24.7.2018

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnený v OV 141/2018 dňa 24.7.2018
Odôvodnenie:
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestavajú 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. Oznámenie o tom, že predmetný majetok prestáva
podliehať konkurzu spolu s informáciou pre veriteľov správca zverejnil v OV 225/2018 zo dňa 22.11.2018.
V zákonom stanovenej lehote o majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K091818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podolák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/147/2018 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/147/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Podolák, nar. 16.9.1963, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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958 01 Partizánske, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. 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.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Miroslav Podolák, nar. 16.9.1963, trvale
bytom 958 01 Partizánske, z r u š u j e.

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K091819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turaj Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Bierovce 2, 913 11 Veľké Bierovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1995
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/396/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/396/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Tomáš Turaj, nar.: 26.11.1995, bytom: 913 11 Veľké Bierovce 2 týmto v súlade s §
167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm.
b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK87 8330 0000 0023 0127 3087
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K091820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pagáčová Antónia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Dubnica nad Váhom -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1946
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/396/2018 S1459
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
22OdK/396/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Antónia Pagáčová, nar.: 02.03.1946, bytom: 018 41 Dubnica nad Váhom týmto
v súlade s § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK14 8330 0000 0029 0126 9938
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K091821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/387/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/387/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 23.11.2018, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Baláž, nar. 13.01.1979, trvale
bytom Majerská 179/7, 02 061 Lednické Rovne, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp.
zn.38OdK/387/2018 zo dňa 04.10.2018 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Ján Baláž, nar. 13.01.1979, trvale bytom
Majerská 179/7, 02 061 Lednické Rovne, sp. zn.38OdK/387/2018 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Klimo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 200/8, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/357/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/357/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Pavol Klimo, nar. 29.7.1976, trvale bytom Kukučínova 200/8
, 972 71 Nováky , Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 22OdK/357/2018, bola
dňa 20.11.2018 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Prvá stavebná
sporiteľňa ,a.s.., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava , IČO: 31335004, vo výške 49.374,27 €.
Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 27. 11. 2018
JUDr. Danica Birošová, správca

K091823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Králčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 548/12, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Povaská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/296/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/296/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Martina Králčiková nar. 3.1.1975 trvale bytom Jilemnického 548/12
Trenčín v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 38OdK/296/2018 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava IČO: 36 284 831 v celkovej sume 1 533,09 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K091824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Klimo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 200/8, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/357/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/357/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Pavol Klimo, nar. 29.7.1976, trvale bytom Kukučínova 200/8
, 972 71 Nováky , Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 22OdK/357/2018, bola
dňa 22.11.2018 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská
sporiteľňa ,a.s.., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava , IČO: 00151653, vo výške 28.830,44 €.
Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 27. 11. 2018
JUDr. Danica Birošová, správca

K091825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/214/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/214/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Jozef Baláž, nar. 23.10.1977, trvale bytom 020 01 Púchov,
Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/214/2018, bola dňa 14.11.2018
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24785199, vo výške 145,56 €.
Prihláška veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec
Králové, IČO: 24785199 bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 27. 11. 2018
JUDr. Danica Birošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Ďurech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvadze 427, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/36/2017S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/36/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 35 979
356
Prihlásená suma celkom: 233,16,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 6-AŽP-1
JUDr. Alojz Žitník – správca

K091827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vitus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 681, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/354/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/354/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Vitus, nar. 11.09.1965, trvale bytom 916 12
Lubina 681, sp. zn. 22OdK/354/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že
konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K091828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marták Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová ulica 2071 / 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2018 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Petra Martáka, nar. 14.05.1959, trvale bytom
Športová ulica 2071/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom
1652, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: rolinova@azaltovic.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 918 197.
V Trenčíne, dňa 27.11.2018
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka Petra Martáka

K091829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marták Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová ulica 2071 / 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2018 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Petra Martáka, nar. 14.05.1959, trvale bytom
Športová ulica 2071/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 38OdK/452/2018:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
je prihlásenú pohľadávku oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. S ohľadom na povinnosť uvedenú v § 32
ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. správca konkurznej podstaty poskytuje údaje platobného styku
k bankovému účtu, na účel zloženia kaucie z dôvodu popretia prihlásených pohľadávok iných konkurzných
veriteľov vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z. z.
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V príkaze na úhradu, v časti (v kolónke) označenej ako doplňujúce informácie pre príjemcu platby, prosím
nezameniteľným spôsobom identifikujte veriteľa popierajúceho konkrétnu pohľadávku a veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 27.11.2018
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka Petra Martáka

K091830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové Mesto nad váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Dana Rácová , nar. 21.03.1962, trvale bytom Ulica Juraja Kréna
6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , Slovensko, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v UniCredit bank a. s., číslo účtu: 1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935 1003., VS:
224512018. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Danica Birošová – správca

K091831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Wild
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica I. Krasku 690 / 39, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/68/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/68/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Peter Wild, nar. 26.1.968, trvale bytom I.Krasku 690/39, 971 01 Prievidza (ďalej len „dlžník“),
týmto v súlade s § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje tretie kolo ponukového
konania na predaj/prevod nasledovného majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty:
typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania
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pohľadávka voči Ing. Patrik Pavlovič, nar. 25.2.1975, trvale bytom K.
Šmidkeho 2606/1, Trenčín z titulu poskytnutia krátkodobej finančnej
1/1
pôžičky v úhrnnej výške 40 000 Eur (poskytnutá dňa 10.2.2009 vo výške
30 000 Eur a dňa 20.2.2009 vo výške 10 000 Eur)

Deň vydania: 30.11.2018

15.5.2018

majetok
úpadcu
podliehajúci
konkurzu

Podmienky účasti na treťom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia môžu zasielať svoje ponuky do 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
obchodnom vestníku vo forme poštovej zásielky alebo osobne v zalepenej obálke s výrazným označením
"konkurz WILD pohľadávky - neotvárať" na adresu: BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., Mierové nám. 37,
911 01 Trenčín.
2. Záujemcom budú poskytnuté všetky informácie k ponúkanému majetku, ktoré sú správcovi známe.
3. Jediným kritériom pre určenie víťaznej ponuky je najvyššia cena.
4. Na preukázanie právnej subjektivity záujemcu je záujemca povinný k ponuke pripojiť výpisu z obchodného
registra alebo živnostenského registra alebo iného oprávnenia nie staršieho ako jeden mesiac a fyzická
osoba nepodnikateľ je povinná predložiť fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Každá ponuka musí obsahovať identifikáciu záujemcu, identifikáciu majetku, ku ktorému je predkladaná
ponuka, vlastnoručný podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej za záujemcu konať a výšku ponúknutej
ceny ku každej súpisovej zložke majetku.
6. Na ponuky, ktoré budú správcovi predložené po lehote, alebo nebudú spĺňať podmienky ponukového
konania sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie je možné vyžiadať na tel. čísle 0949 62 44 75 alebo emailom: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 27.11.2018

K091832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marták Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová ulica 2071 / 38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2018 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
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(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Petra
Martáka, nar. 14.05.1959, trvale bytom Športová ulica 2071/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej aj len ako
„dlžník“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 07.11.2018, sp. zn. 38OdK/452/2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2018
zo dňa 13.11.2018.
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor Peter Marták, born on 14.05.1959, with permanent address at
Športová ulica 2071/38, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (hereinafter referred to as the „debtor“), I am
obliged to inform you with that resolution of the District Court Trenčín, proc. no. 38OdK/452/2018 dated on
the 7th November 2018, bankruptcy was declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Gazette Journal No. 218/2018 dated on the 13th November 2018.
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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette 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 Gazette Journal shall be
considered. (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the BRA.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
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The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has
been canceled for the debtor's dishonest intention (§ 166c sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor
delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
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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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Gazette Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
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enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR.
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 27.11.2018
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K091833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Dana Rácová, nar. 21.03.1962, trvale bytom Ulica Juraja Kréna 6310/33,
915 01 Nové Mesto nad Váhom , SR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej
46, Trenčín počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle
telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, správca

K091834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2018
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

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

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

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

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

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

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

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

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

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

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

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Dana Rácová, nar. 21.03.1962, trvale bytom Ulica Juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/457/2018 zo dňa
09.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 40OdK/457/2018 dated on 09th of november 2018 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor –Dana Rácová, date of birth 21.03.1962, domicile Ulica juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.11.2018. Dňom 17. 11.
2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 16th of november 2018. Bankruptcy was
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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declared on 17th of november 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
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

110

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
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facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Bírošová, správca

K091835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Slováčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 2478/29, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1955
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/361/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/361/2018
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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Deň vydania: 30.11.2018

konkurzu

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka – Eva Slováčková, rod. Tarageľová, nar. 04.02.1955, trvale bytom Karpatská ulica
2478/29, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej nehnuteľnosti:
typ
súpisovej
P.č.
hodnoty
majetku

1

špecifikácia majetku

nehnuteľný
majetok

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

rodinný dom so súpisným číslom
429 na pozemku s parcelným
číslom 4495/11, evidovaný na liste 1/14
vlastníctva č. 2155, katastrálne
územie Pribylina

majetok
29.10.2018 podliehajúci
konkurzu

súpisová
hodnota
poznámka
majetku v
EUR
Právny vzťah k pozemku
parcelné číslo 4495/11 pod
2 000,00
stavbou
s.č.
429
je
evidovaný
na
liste
vlastníctva c. 3263.

Podmienky účasti na 1. kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s.,
Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové
konanie – Slováčková – neotvárať“ v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK83 0200 0000 0028 4238 9453 zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 383612018. Záujemca je povinný k
ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v
prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. 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.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a bezodkladne informuje záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 27.11.2018

K091836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hrnčárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchova Lehota 103, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1972
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/392/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/392/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
list
výmera
P.č. druh majetku druh pozemku vlastníctva
v m2
č.

obec/katastrálne
územie

parcela
súpisová dátum
spoluvlastnícky podiel
číslo
hodnota zapísania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok,
1 parcela
registra "E"
pozemok,
2 parcela
registra "E"
pozemok,
3 parcela
registra "C"
pozemok,
4 parcela
registra "E"
pozemok,
5 parcela
registra "E"
pozemok,
6 parcela
registra "E"
pozemok,
7 parcela
registra "E"
pozemok,
8 parcela
registra "E"
pozemok,
9 parcela
registra "E"
pozemok,
10 parcela
registra "E"
pozemok,
11 parcela
registra "E"
pozemok,
12 parcela
registra "E"
pozemok,
13 parcela
registra "E"
pozemok,
14 parcela
registra "E"
pozemok,
15 parcela
registra "E"
pozemok,
16 parcela
registra "E"
pozemok,
17 parcela
registra "E"
pozemok,
18 parcela
registra "E"
pozemok,
19 parcela
registra "E"
pozemok,
20 parcela
registra "C"
pozemok,
21 parcela
registra "C"
pozemok,
22 parcela
registra "C"
pozemok,
23 parcela
registra "C"
pozemok,
24 parcela
registra "C"
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trvalý trávnatý
1131
porast

842

orná pôda

1375

429

zastavaná
plocha a
nádvorie

1504

181

trvalý trávnatý
1753
porast

64

trvalý trávnatý
1753
porast

637

trvalý trávnatý
1753
porast

7 605

trvalý trávnatý
1753
porast

398

trvalý trávnatý
1753
porast

42

trvalý trávnatý
1753
porast

1 234

lesný pozemok 1753

2 690

trvalý trávnatý
1753
porast

253

trvalý trávnatý
1753
porast

290

trvalý trávnatý
1753
porast

692

trvalý trávnatý
1873
porast

138

trvalý trávnatý
1873
porast

4 121

trvalý trávnatý
1878
porast

304

trvalý trávnatý
1878
porast

3 130

trvalý trávnatý
1878
porast

5 237

trvalý trávnatý
1903
porast

895

orná pôda

2374

1 481

trvalý trávnatý
2374
porast

1 321

orná pôda

3091

3 740

trvalý trávnatý
3093
porast

6 746

lesný pozemok 3093

3 448

Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota

Deň vydania: 30.11.2018

1270/1

33/3507

0,30 € 27.11.2018

687

30/2304

2,02 € 27.11.2018

1508/1

33/3507

3,15 € 27.11.2018

725/11

33/3507

0,02 € 27.11.2018

1023/1

33/3507

0,23 € 27.11.2018

1173/11

33/3507

2,71 € 27.11.2018

1173/91

33/3507

0,14 € 27.11.2018

1173/101

33/3507

0,01 € 27.11.2018

1224

33/3507

0,44 € 27.11.2018

1249

33/3507

3,78 € 27.11.2018

1270/5

33/3507

0,09 € 27.11.2018

1270/41

33/3507

0,10 € 27.11.2018

1270/42

33/3507

0,25 € 27.11.2018

1221/1

33/3507

0,05 € 27.11.2018

1221/2

33/3507

1,47 € 27.11.2018

1270/21

33/3507

0,11 € 27.11.2018

1270/22

33/3507

1,11 € 27.11.2018

1270/23

33/3507

1,86 € 27.11.2018

761/1

33/3507

0,32 € 27.11.2018

1716

1/1

535,83 € 27.11.2018

3506

1/1

49,93 € 27.11.2018

3118

1/1

1 353,13
27.11.2018
€

3624

22/22016

0,25 € 27.11.2018

3625

22/22016

0,51 € 27.11.2018

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

114

Obchodný vestník 231/2018
pozemok,
25 parcela
registra "C"
pozemok,
26 parcela
registra "C"
pozemok,
27 parcela
registra "C"
pozemok,
28 parcela
registra "C"
pozemok,
29 parcela
registra "C"
pozemok,
30 parcela
registra "C"
pozemok,
31 parcela
registra "C"
pozemok,
32 parcela
registra "C"
pozemok,
33 parcela
registra "C"
pozemok,
34 parcela
registra "C"
pozemok,
35 parcela
registra "C"
pozemok,
36 parcela
registra "C"
pozemok,
37 parcela
registra "C"
pozemok,
38 parcela
registra "C"
pozemok,
39 parcela
registra "C"
pozemok,
40 parcela
registra "C"
pozemok,
41 parcela
registra "C"
pozemok,
42 parcela
registra "C"
pozemok,
43 parcela
registra "C"
pozemok,
44 parcela
registra "C"
pozemok,
45 parcela
registra "C"
pozemok,
46 parcela
registra "C"
pozemok,
47 parcela
registra "C"
pozemok,
48 parcela
registra "C"

trvalý trávnatý
3093
porast
lesný pozemok 3093

ostatná plocha 3093

ostatná plocha 3093
trvalý trávnatý
3093
porast
lesný pozemok 3093
trvalý trávnatý
3093
porast
lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3093

lesný pozemok 3094
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
ostatná plocha 3114

ostatná plocha 3114

ostatná plocha 3114
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Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
1 904
Lehota/Mníchová
359
Lehota
Mníchová
58 466 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
1 840
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
20 363 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
3 142
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
15 949 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
66 653 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
105 439 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
166
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
1 011
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
1 788
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
2 031
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
863
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
2 597
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
3 078
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
10 554 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
21 050 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
26 153 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
20 306 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
36 476 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
17 465 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
10 600 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
58 072 Lehota/Mníchová
Lehota
2 160

Deň vydania: 30.11.2018

3710

22/22016

0,08 € 27.11.2018

3711/1

22/22016

284,11 € 27.11.2018

3711/2

22/22016

108,08 € 27.11.2018

3711/3

22/22016

3,40 € 27.11.2018

3712

22/22016

0,77 € 27.11.2018

3713

22/22016

0,47 € 27.11.2018

3714

22/22016

0,60 € 27.11.2018

3722

22/22016

9,94 € 27.11.2018

3762

22/22016

15,73 € 27.11.2018

3767

22/22016

0,02 € 27.11.2018

3768

22/22016

0,15 € 27.11.2018

3955

22/22016

0,27 € 27.11.2018

3956

22/22016

0,30 € 27.11.2018

3958

22/22016

0,13 € 27.11.2018

3959

22/22016

0,39 € 27.11.2018

3957

22/44032

0,23 € 27.11.2018

1670

5800/764250 a
1391/764250

3,75 € 27.11.2018

1735

5800/764250 a
1391/764250

7,49 € 27.11.2018

1736

5800/764250 a
1391/764250

9,30 € 27.11.2018

1737

5800/764250 a
1391/764250

7,22 € 27.11.2018

1738

5800/764250 a
1391/764250

12,97 € 27.11.2018

3436

5800/764250 a
1391/764250

304,01 € 27.11.2018

3438

5800/764250 a
1391/764250

184,51 € 27.11.2018

3456

5800/764250 a
1391/764250

1 010,86
27.11.2018
€
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pozemok,
49 parcela
registra "C"
pozemok,
50 parcela
registra "C"
pozemok,
51 parcela
registra "C"
pozemok,
52 parcela
registra "C"
pozemok,
53 parcela
registra "C"
pozemok,
54 parcela
registra "C"
pozemok,
55 parcela
registra "C"
pozemok,
56 parcela
registra "C"
pozemok,
57 parcela
registra "C"
pozemok,
58 parcela
registra "C"
pozemok,
59 parcela
registra "C"
pozemok,
60 parcela
registra "C"
pozemok,
61 parcela
registra "C"
pozemok,
62 parcela
registra "C"
pozemok,
63 parcela
registra "C"
pozemok,
64 parcela
registra "C"
pozemok,
65 parcela
registra "C"
pozemok,
66 parcela
registra "C"
pozemok,
67 parcela
registra "C"
pozemok,
68 parcela
registra "C"
pozemok,
69 parcela
registra "C"
pozemok,
70 parcela
registra "C"
pozemok,
71 parcela
registra "C"
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ostatná plocha 3114

ostatná plocha 3114

ostatná plocha 3114

orná pôda

3114

trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
zastavaná
plocha a
nádvorie

3114

trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
trvalý trávnatý
3114
porast
ostatná plocha 3114
trvalý trávnatý
3114
porast
ostatná plocha 3114

orná pôda

3114

ostatná plocha 3114

ostatná plocha 3114
zastavaná
plocha a
nádvorie

3114

ostatná plocha 3115

Mníchová
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
2 243
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
517
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
53 276 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
29 569 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
4 426
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
5 636
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
120 750 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
5 327
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
173 394 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
11 574 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
441
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
65 522 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
3 588
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
21 148 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
35 193 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
3 149
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
449
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
2 868
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
81
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
606
Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
20 221 Lehota/Mníchová
Lehota
Mníchová
6 152
Lehota/Mníchová
Lehota
520
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3457

5800/764250 a
1391/764250

9,05 € 27.11.2018

3458

5800/764250 a
1391/764250

39,04 € 27.11.2018

3482

5800/764250 a
1391/764250

9,00 € 27.11.2018

3501

5800/764250 a
1391/764250

181,37 € 27.11.2018

3703

5800/764250 a
1391/764250

10,52 € 27.11.2018

3708

5800/764250 a
1391/764250

1,57 € 27.11.2018

3709

5800/764250 a
1391/764250

2,00 € 27.11.2018

3719

5800/764250 a
1391/764250

42,95 € 27.11.2018

3720

5800/764250 a
1391/764250

1,89 € 27.11.2018

3721

5800/764250 a
1391/764250

61,67 € 27.11.2018

3726

5800/764250 a
1391/764250

4,12 € 27.11.2018

3727

5800/764250 a
1391/764250

7,68 € 27.11.2018

3728

5800/764250 a
1391/764250

23,30 € 27.11.2018

3731

5800/764250 a
1391/764250

1,28 € 27.11.2018

3732

5800/764250 a
1391/764250

7,52 € 27.11.2018

3735

5800/764250 a
1391/764250

612,61 € 27.11.2018

3752

5800/764250 a
1391/764250

1,12 € 27.11.2018

3763

5800/764250 a
1391/764250

7,82 € 27.11.2018

3764

5800/764250 a
1391/764250

9,76 € 27.11.2018

3765

5800/764250 a
1391/764250

1,41 € 27.11.2018

3766

5800/764250 a
1391/764250

10,55 € 27.11.2018

3929

5800/764250 a
1391/764250

351,99 € 27.11.2018

3928

5800/1528500 a
22/44032 a
1391/1528500

59,24 € 27.11.2018

V Trenčíne 27.11.2018
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K091837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Gombárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prečín 53, 018 15 Prečín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/373/2018S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/373/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka Miriam GOMBÁROVÁ – 40OdK/373/2018
V konkurze dlžníka Miriam GOMBÁROVÁ, nar. 21.9.1978, trvale bytom Prečín 53, 018 15 Prečín, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 27.11.2018

JUDr. Vladimír Žitník
Správca

K091838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Gombárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prečín 53, 018 15 Prečín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/373/2018S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/373/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Miriam GOMBÁROVÁ – 40OdK/373/2018
V konkurze dlžníka Miriam GOMBÁROVÁ, nar. 21.9.1978, trvale bytom Prečín 53, 018 15 Prečín, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
v Považskej Bystrici, 27.11.2018
JUDr. Vladimír Žitník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca

K091839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 55 / 78, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/291/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/291/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Erik Ďuriš, sp. zn.
22OdK/291/2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erik ĎURIŠ, nar. 05.12.1989, trvale bytom
Hlavná 55/780 018 64 Košeca, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 216/2018 dňa 9. novembra 2018
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 27.11.2018 do 15:00 hod

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa
nezúčastnil ani 1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
Nakoľko bolo 1. kolo ponukového konania neúspešné, správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková
vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty, a to:
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: mobilný telefón Huawei
súpisová hodnota: 100,00,-€

rok výroby: ---

HNUTEĽNÁ VEC: 2.
popis: mobilný telefón SONY
súpisová hodnota: 50,00,-€

HNUTEĽNÁ VEC: 3.
popis: počítač Lenovo
súpisová hodnota: 200,00,-€

rok výroby: ---

stav opotrebovanosti: používaný

stav opotrebovanosti: používaný

rok výroby: ---

stav opotrebovanosti: používaný

Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198/2018 dňa 12. októbra 2018.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 15 pracovných dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 15 pracovných dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: JUDr. Miroslava Žitníková, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
22OdK/291/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK80 5200 0000 0000 1188 8973, vedený v OTP banka Slovenska,
a.s. pobočka Považská Bystrica. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná
na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom
na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac.
dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
042/426 17 44, 45 v pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
v Považskej Bystrici, dňa 27. novembra 2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K091840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Šipková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K štadiónu 1306/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/301/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Tatiana Šipková, nar.: 05.10.1984, trvale bytom: Pod štadiónom 1306/11, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, Slovenská republika, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu
Trenčín, sp. zn.: 38OdK/301/2018 zo dňa 27.08.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 170/2018 dňa
04.09.2018, s účinkami zverejnenia ku dňu 05.09.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný do súpisu oddelenej podstaty publikovanom v OV č. 215/2018 zo dňa 08.11.2018 v súlade s opravou
hodnoty majetku publikovanom v OV č. 227/2018 dňa 26.11.2018 v stave tak ako „stoja a ležia“, konkrétne
speňaženie súpisových zložiek jednotlivo alebo ako súbor/súbory.
1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:
1. Predmet predaja:
POZEMOK: 1.
druh: Záhrady
obec: Dolné Naštice
názov k.ú.: Dolné Naštice
okres: Bánovce nad Bebravou
zabezpečenie: záložné právo

POZEMOK: 2.
druh: Zastavané plochy a nádvoria
obec: Dolné Naštice
názov k.ú.: Dolné Naštice
okres: Bánovce nad Bebravou
zabezpečenie: záložné právo

STAVBA: 3.
popis: Rodinný dom
obec: Dolné Naštice
názov k.ú.: Dolné Naštice
okres: Bánovce nad Bebravou
zabezpečenie: záložné právo

výmera: 617 m2
číslo LV: 231
par. č.: 552/2
súpisová hodnota podielu: 814,40 €
spoluvlas. podiel: 1/8
štát: SR
hodnota podielu: 101,80 €
zabezpečený veriteľ: Daňový úrad TN

výmera: 616 m2
číslo LV: 231
par. č.: 552/3
súpisová hodnota: 8.174,30 €
spoluvlas. podiel: 1/8
štát: SR
hodnota podielu: 1.021,80 €
zabezpečený veriteľ: Daňový úrad TN

súpisné č.: 75
umiestnená na par. č.:552/3
spoluvlas. podiel: 1/8
hodnota podielu: 1.365,95 €
zabezpečený veriteľ: Daňový úrad TN

číslo LV: 231
súpisová hodnota: 10.927,65 €
štát: SR

Rodinný dom obýva Veronika Milátová, rod. Škuláriková, nar.: 15.07.1925, trvale bytom: Dolné Naštice 75,
v prospech ktorej je na predmete predaja zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve bezplatného
doživotného bývania a užívania.

2. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/301/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Šipková.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí správca
za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe
oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
14. 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.
15. Súbor majetku je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť
ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho
hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.

V Trenčíne, dňa 26.11.2018

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Tatiana Šipková

K091841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ilava 1, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1982
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. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/363/2018 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/363/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Marián Kováčik, trvale bytom 019 01 Ilava, dátum nar.: 11.11.1982 (ďalej len
"dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K091842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jány Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 840 / 18, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/274/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/274/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá
veta v spojení s ust.§ 167p ZKR.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 38OdK/274/2018 zo dňa 13. augusta 2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 159/2018 vydanom dňa 17. augusta 2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Jozef JÁNY, nar. 26.01.1982, trvale bytom Školská 840/18, 972 47 Oslany, občan SR (ďalej len „Dlžník“) a
súčasne bola do funkcie správcu ustanovená: JUDr. Miroslava Žitníková, so sídlom kancelárie Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394 (ďalej len „Správca“).
Správca týmto vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľností nepatrnej hodnoty Dlžníka,
postupom podľa ustanovenia § 167n č. 7/2005 Z. z. (ďalej len „ZKR“), na speňaženie hnuteľných vecí.
Nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 195/2018
zo dňa 09.10.2018 a vedené pod poradovým číslom 1./ až 5./, viď nižšie bližšie špecifikované: (ďalej len ako „
Nehnuteľnosti/tí “).
POZEMOK: 1.
druh: záhrady
obec: Oslany
názov k. ú.: Osľany
okres: Prievidza

POZEMOK: 2.
druh: zastavané plochy a nádvoria
obec: Oslany
názov k. ú.: Osľany
okres: Prievidza

výmera: 138 m2
parc. č. „C“: 1118/2
spoluvlastnícky podiel: 1/18

číslo LV: 1124
súpisová hodnota: 150,00,-€
štát: SR

výmera: 535 m2
parc. č. „C“: 1118/1
spoluvlastnícky podiel: 1/18

číslo LV: 1124
súpisová hodnota: 400,00,-€
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POZEMOK: 3.
druh: záhrady
obec: Oslany
názov k. ú.: Osľany
okres: Prievidza

výmera: 685 m2
parc. č. „C“: 1119
spoluvlastnícky podiel: 1/18

číslo LV: 1547
súpisová hodnota: 100,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 4.
druh: orná pôda
obec: Oslany
názov k. ú.: Osľany
okres: Prievidza

výmera: 749 m2
parc. č. „C“: 1120
spoluvlastnícky podiel: 1/18

číslo LV: 1547
súpisová hodnota: 70,00,-€
štát: SR

STAVBA: 5.
popis: rodinný dom
obec: Oslany
názov k.ú.: Osľany
okres: Prievidza

ulica: parc. č.: 1118/1
spoluvlastnícky podiel: 1/18
súpisová hodnota: 2.500,00,-€

číslo LV: 1124
súpisné číslo: 450
štát: SR

Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie Nehnuteľnosti/tí za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na kúpu Nehnuteľnosti/tí je treba podať písomne v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie 38OdK/274/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·

·

·
·
·

·

navrhovanú kúpnu cenu,
správne a úplné 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., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Nehnuteľnosti/tí spôsobom
neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu Pozemku evidovaného
Okresným úradom v Prievidzi, katastrálny odbor, okres: Prievidza, obec Oslany, k. ú. Osľany vedeného
na liste vlastníctva č. 1124, KN „C“ parc. č. 1118/2, záhrady o výmere 138 m2 v súpisovej hodnote
150,00,-EUR v podiele 1/18
ponúkanú kúpnu cenu za Nehnuteľnosť/ti vyjadrenú číslom i slovom v mene euro,
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená
ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál
plnomocenstva]),
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti (ii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Nehnuteľnosti/tí.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Nehnuteľnosti/tí na bankový účet vedený v OTP banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK80 5200 0000 0000
1188 8973 a správou pre prijímateľa „38OdK/274/2018“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná.
4. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
Nehnuteľnosti/tí (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
5. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
6. Záujemcom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
8. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania - otvorenia obálok s ponukami.

9. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
10. Záujemcovia o kúpu Nehnuteľnosti/tí si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Nehnuteľnosti/tí, a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese mzitnikova.skp@gmail.com alebo telefonicky
na kontaktnom čísle 042/426 17 44, 45.
11. Správca po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným
podstatným obsahom:
·
·
·

·

Zmluvné strany - Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy - Nehnuteľnosti/tí
Esenciálne záväzky zmluvných strán - záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k
Nehnuteľnosti/tiam na kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške
podľa Víťaznej ponuky
Iné dojednania stanovujúce, že zložená záloha kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Nehnuteľnosti/tí, Nehnuteľnosti/tí sa predáva/jú v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v
rámci ponukového konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a
kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu Nehnuteľnosti/tí alebo akejkoľvek jeho
časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti
za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť, správne poplatky znáša kupujúci, ( ďalej aj len ako „Zmluva“)

12. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne alebo
elektronicky na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísanej z jeho strany .
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy, ktorá prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V Považskej Bystrici 27.11.2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

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

124

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

K091843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolarovský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/323/2018 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/323/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S1657 ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
173/2018 zo dňa 07.09.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Ján Kolarovský, nar. 30.10.1957,
trvale bytom 911 01 Trenčín (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 22Odk/323/2018 v súlade s ust.
§ 167p ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného nehnuteľného majetku dlžníka zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 218/2018 dňa 13.11.2018:
·

súpisná položka č. 1 – pozemok s parc.č. 7336 – orná pôda o výmere 3218 m2, evidovaná na LV č.
3327 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Iža v podiely o veľkosti 1/1 v súpisnej
hodnote 2 564,42 €

Nehnuteľná vec sa speňažuje v I. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané
pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené

·

na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť

·

ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz č.k.
22Odk/323/2018 – neotvárať“

·

každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu

·

riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť

·

kúpna cena musí byť zaplatená pred podpísaním kúpnej zmluvy

·

víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť

·

na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku

·

bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0903/759 019 alebo na eVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mailovej adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk Po dohode so správcom je možná obhliadka
ponúkaného majetku.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt

·

fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)

·

presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania

·

návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne

·

dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk

·

správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok

·

víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu

·

v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skôr

·

správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

·

správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy

·

ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom vyzve v poradí druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie
informácie
a možnosť
ohliadky
hnuteľných
vecí
ondrejovicova@ondrejovicova.sk alebo na tel.čísle +421903759019.

žiadajte

vopred

na

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca konkurznej podstaty

K091844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolarovský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/323/2018 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/323/2018
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

Verejné ponukové konanie
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S1657 ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
173/2018 zo dňa 07.09.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Ján Kolarovský, nar. 30.10.1957,
trvale bytom 911 01 Trenčín (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 22Odk/323/2018 v súlade s ust.
§ 167p ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného nehnuteľného majetku dlžníka zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 218/2018 dňa 13.11.2018:
·

súpisná položka č. 2 – pozemok s parc.č. 5409 – orná pôda o výmere 4302 m2, evidovaná na LV č.
9573 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 315,59 €

·

súpisná položka č. 3 – pozemok s parc.č. 5509 – orná pôda o výmere 40142 m2, evidovaná na LV č.
9573 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 294,46 €

·

súpisná položka č. 4 – pozemok s parc.č. 5791 – vodná plocha o výmere 184 m2, evidovaná na LV č.
9573 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 15,33 €

·

súpisná položka č. 5 – pozemok s parc.č. 5859 – trvalý trávny porast o výmere 2748 m2, evidovaná na
LV č. 9573 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 35,04 €

·

súpisná položka č. 6 – pozemok s parc.č. 5883 – trvalý trávny porast o výmere 2748 m2, evidovaná na
LV č. 9573 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 35,04 €

·

súpisná položka č. 7 – pozemok s parc.č. 6137 – trvalý trávny porast o výmere 1541 m2, evidovaná na
LV č. 9573 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 19,65 €

·

súpisná položka č. 8 – pozemok s parc.č. 5385 – orná pôda o výmere 8276 m2, evidovaná na LV č.
9574 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24 v
súpisnej hodnote 303,56 €

·

súpisná položka č. 9 – pozemok s parc.č. 5542 – orná pôda o výmere 8463 m2, evidovaná na LV č.
9574 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24 v
súpisnej hodnote 310,42 €

·

súpisná položka č. 10 – pozemok s parc.č. 5749 – vodná plocha o výmere 296 m2, evidovaná na LV č.
11327 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24 v
súpisnej hodnote 12,33 €

·

súpisná položka č. 11 – pozemok s parc.č. 5870 – orná pôda o výmere 2345 m2, evidovaná na LV č.
11327 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24 v
súpisnej hodnote 86,01 €

·

súpisná položka č. 12 – pozemok s parc.č. 5871 – orná pôda o výmere 3575 m2, evidovaná na LV č.
12565 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24 v
súpisnej hodnote 131,13 €

·

súpisná položka č. 13 – pozemok s parc.č. 5891 – trvalý trávny porast o výmere 5722 m2, evidovaná na
LV č. 12565 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24
v súpisnej hodnote 36,48 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

súpisná položka č. 14 – pozemok s parc.č. 6141 – orná pôda o výmere 3726 m2, evidovaná na LV č.
12565 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Komárno v podiely o veľkosti 1/24 v
súpisnej hodnote 136,67 €

·

súpisná položka č. 15 – pozemok s parc.č. 3936 – trvalý trávny porast o výmere 2892 m2, evidovaná na
LV č. 462 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/240 v
súpisnej hodnote 2,25 €

·

súpisná položka č. 16 – pozemok s parc.č. 3931/130 – orná pôda o výmere 2004 m2, evidovaná na LV
č. 936 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 114,75 €

·

súpisná položka č. 17 – pozemok s parc.č. 3931/230 – orná pôda o výmere 5713 m2, evidovaná na LV
č. 936 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/12 v
súpisnej hodnote 327,12 €

·

súpisná položka č. 18 – pozemok s parc.č. 3932/4 – orná pôda o výmere 8402 m2, evidovaná na LV č.
936 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/12 v súpisnej
hodnote 481,08 €

·

súpisná položka č. 19 – pozemok s parc.č. 3932/5 – orná pôda o výmere 4604 m2, evidovaná na LV č.
936 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/12 v súpisnej
hodnote 263,62 €

·

súpisná položka č. 20 – pozemok s parc.č. 3935 – trvalý trávny porast o výmere 242 m2, evidovaná na
LV č. 978 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/240 v
súpisnej hodnote 0,19 €

·

súpisná položka č. 21 – pozemok s parc.č. 3937 – trvalý trávny porast o výmere 3830 m2, evidovaná na
LV č. 978 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/240 v
súpisnej hodnote 2,98 €

·

súpisná položka č. 22 – pozemok s parc.č. 3943/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 979 m2,
evidovaná na LV č. 1098 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o
veľkosti 1/12 v súpisnej hodnote 407,92 €

·

súpisná položka č. 23 – pozemok s parc.č. 3932/124 – trvalý trávny porast o výmere 84462 m2,
evidovaná na LV č. 1196 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o
veľkosti 1/240 v súpisnej hodnote 65,63 €

·

súpisná položka č. 24 – pozemok s parc.č. 3932/224 – trvalý trávny porast o výmere 27 m2, evidovaná
na LV č. 1196 Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, pre k.ú. Patince v podiely o veľkosti 1/240
v súpisnej hodnote 0,02 €

Nehnuteľná vec sa speňažuje v I. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané
pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené

·

na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť

·

ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz č.k.
22Odk/323/2018 – neotvárať“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu

·

riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť

·

kúpna cena musí byť zaplatená pred podpísaním kúpnej zmluvy

·

víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť

·

na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku

·

bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0903/759 019 alebo na emailovej adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk Po dohode so správcom je možná obhliadka
ponúkaného majetku.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt

·

fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)

·

presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania

·

návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne

·

dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk

·

správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok

·

víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu

·

v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skôr

·

správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

·

správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy

·

ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom vyzve v poradí druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie
informácie
a možnosť
ohliadky
hnuteľných
vecí
ondrejovicova@ondrejovicova.sk alebo na tel.čísle +421903759019.

žiadajte

vopred

na
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JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca konkurznej podstaty

K091845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balaj Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/327/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/327/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do kancelárie správcu bola po uplynutí zákonnej prihlasovacej lehoty doručená dňa 13.11.2018 prihláška veriteľa
- Quantum Credit a.s. Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava - Ružinov, IČO: 47248980 vo výške 649,73 EUR.
Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K091846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Záruba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/278/2018 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/278/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Peter Záruba, nar. 08.02.1971, trvale bytom 972 51 Handlová, týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Na základe toho, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v súlade ustanovením §
167v ods. 2 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka : Peter Záruba, nar. 08.02.1971, trvale bytom 972 51 Handlová, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter
Záruba, nar. 08.02.1971, trvale bytom 972 51 Handlová uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č. k.
40OdK/278/2018-20 zo dňa 20.08.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 165/2018 dňa 27.08.2018, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 2 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 27.11.2018
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K091847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jesenská Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tematínska 2001/6 -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/435/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/435/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

M gr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu SK8809000000005033492737, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K091848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jesenská Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tematínska 2001/6 -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/435/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/435/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K091849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2196 / 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/433/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/433/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K091850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2196 / 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/433/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/433/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu SK8809000000005033492737, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K091851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mináriková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/459/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/459/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu SK8809000000005033492737, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Branislav Zemanovič, správca
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K091852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mináriková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/459/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/459/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K091853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tináková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/458/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/458/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: zemanovic@onlinespravca.sk.

K091854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tináková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/458/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/458/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu SK8809000000005033492737, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
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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.
Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K091855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Tarneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1483/142, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/456/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/456/2018-22
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Oľga Šabová správca konkurznej podstaty dlžníka: Soňa Tarneková, nar. 28.01.1958, trvale bytom SNP
1483/142, 017 07 Považská Bystrica, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií
správcu na adrese Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do
15.00 hod. po telefonickom dohovore so správcom na tel.č. 0905 224 505.
V Trenčíne 27.11.2018
Ing. Oľga Šabová - správca

K091856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Tarneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1483/142, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/456/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/456/2018-22
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Oľga Šabová, správca, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
číslo účtu SK73 5600 0000 0073 3186 9001, vedený v Prima banke Slovensko a.s..
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Oľga Šabová, správca
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K091857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GORDON OIL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vápenická 303/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 534 571
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/14/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/14/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 3. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 30.11.2018 na základe záväzného pokynu
uloženého zabezpečeným veriteľom Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. ako príslušným orgánom tretie
kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu GORDON OIL, s.r.o., so sídlom Vápenická 303/2, 971
01 Prievidza, IČO: 46 534 571, ktorý sa nachádza na adrese Vápenická 303/2, 971 01 Prievidza a bol využívaný
na podnikanie úpadcu v oblasti prenájmu nehnuteľností a obchodovania s pohonnými hmotami.
Podnik úpadcu tvorí nasledovný majetok zverejnený:
·

v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 43/2018 pod značkou záznamu K013969 dňa 01.03.2018.

Podrobnú špecifikáciu podmienok ponukového konania poskytne správca prostredníctvom e-mailu
(trencin@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii pre Bratislavský kraj na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas
pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel.
č. +421 908 989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100 € bez DPH.
Záujemcovi spolu s podmienkami ponukového konania správca
i.
ii.

ústne poskytne bližšie informácie ohľadom podniku úpadcu;
poskytne vzor zmluvy o predaji podniku úpadcu v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným
záujemcom;
iii. poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute;
iv. umožní obhliadku podniku úpadcu vo vopred dohodnutom čase.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 20.12.2018 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené
podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K091858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szelid Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 4031 / 20, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/169/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/169/2017
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Zoltán Szelid, nar. 16. 8. 1980, bytom Ružová 20/3, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod
obchodným menom Zoltán Szelid, s miestom podnikania Gazdovská 29/24, 945 01 Komárno, IČO: 40 177 211,
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 16. novembra 2018 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
6 340,09 €

LawService Recovery, k.s., správca

K091859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovičová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná ulica 10 / 93, 935 23 Rybník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1988
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/321/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/321/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Bc. Miroslava Miškovičová, nar. 25.4.1988, bytom Železničná 10, 935 23 Rybník, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
na
prihlásenie
pohľadávok boli
dňa
15.
novembra
2018
Správcom
do
zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, 35937874
a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 35937874
a.s.

Ulica:

Číslo: Obec

Panónska
cesta
Panónska
cesta

2
2

PSČ: Štát

Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
881,79 €
320,99 €

LawService Recovery, k.s., správca
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K091860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Lomnická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 817/23, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/322/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/322/2018
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 Viera Lomnická, nar. 29.08.1967, bytom Dlhá 817/23, 949 01 Nitra, spis.
zn. 32OdK/322/2018, 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: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, SR, IČO: 308307
Prihlásená suma spolu: 885,82 EUR
Dátum zápisu: 26.11.2018

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aradská Ľuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 261/12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/88/2018 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/88/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Ľuba Aradská, nar. 17.05.1970, bytom: Komenského 261/12, 945
01 Komárno, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005 Z. z. v
platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke Slovenská
sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK24 0900 0000 0051 5206 3003, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a
odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu.
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Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K091862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Lomnická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 817/23, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/322/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/322/2018
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 Nitra, spis. zn. 32OdK/322/2018-30 zo dňa 07.09.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Viera Lomnická, nar. 29.08.1967, bytom Dlhá 817/23, 949 01 Nitra. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2018 dňa 14.09.2018 pod číslom K068619.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 15.09.2018.
V zmysle ust. §-u 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 „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.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Viera Lomnická, nar. 29.08.1967, bytom Dlhá 817/23, 949 01 Nitra, spis. zn.
32OdK/322/2018 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní
pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, nezistil
žiaden majetok, ktorý by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné ďalej spravovať
a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 32OdK/322/2018.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Viera Lomnická, nar. 29.08.1967, bytom Dlhá 817/23, 949 01 Nitra, spis. zn. 32OdK/322/2018 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Viera Lomnická, nar. 29.08.1967,
bytom Dlhá 817/23, 949 01 Nitra, spis. zn. 32OdK/322/2018 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K091863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(adresa na doručovanie : P.O.Box 157, Nové Zámky), 940 01 Nové
Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/58/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/58/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Nitra č. 32OdK/58/2018 – 35 zo dňa 25.01.2018 zverejneného v OV 28/2018 dňa
08.02.2018 som bol ustanovený za správcu majetku dlžníka Helena Kovácsová, nar. 24.12.1940, bytom 949 01
Nové Zámky.
V súlade s §167j a nasl. ZKR správca spísal majetok patriaci do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol
zverejnený v OV č. 71/2018 dňa 12.04.2018 a doplnený zverejnením v OV č. 79/2018 dňa 24.04.2018.
Obec Dedina Mládeže listom č. 146/2018-002 zo dňa 17.05.2018 prejavila záujem o vykúpenie majetku, súpisovej
zložky č. 1, 2 a 4, z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Po vyhotovení znaleckého
posudku znalcom RNDr. František Bergendi a jeho následnom doručení správcovi dňa 31.7.2018 dal správca
vypracovať Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva, ktorá bola po schválení obcou Dedina Mládeže podpísaná dňa
05.11.2018.
Súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 3 správca speňažoval nasledovne:
1. kolo VPK bolo uverejnené v OV č. 91/2018 dňa 14.05.2018;
2. kolo VPK bolo uverejnené v OV č. 113/2018 dňa 13.06.2018;
3. kolo VPK bolo uverejnené v OV č. 138/2018 dňa 19.07.2018.
Vzhľadom na to, že ani v jednom z uskutočnených kôl verejného ponukového konania sa neprihlásil žiadny
záujemca, správca vylúčil v zmysle §167p ods. 2 ZKR zo súpisu majetku súpisovú zložku všeobecnej podstaty č.
3 - nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1481, pozemok označený ako trvalé trávne porasty, nachádzajúci sa v k. ú.
Komoča na parcele č.: 4971/2 o výmere 538 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: ½. Oznámenie o vylúčení
majetku zo súpisu bolo uverejnené v OV č. 169/2018 dňa 03.09.2018.
V OV č. 221/2018 dňa 16.11.2018 správca zverejnil Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Jozef Kulich, správca majetku označeného dlžníka týmto podľa §167u zverejňuje Konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty v konkurznom konaní dlžníka Helena Kovácsová, nar. 24.12.1940, vedenom na OS Nitra
pod spisovou zn. 32OdK/58/2018:
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
1. Výťažok z predaja nehnuteľného majetku – súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1, 2, 4
Spolu

954.50 €
954.50 €

2. Špecifikácia pohľadávok proti podstate
Por. Dátum
č.
vzniku
1.
12.11.2018
2.

22.11.2018

3.

22.11.2018

Suma v Dátum
€
uspokojenia
4.neuhradené

Dôvod vzniku

Overenie podpisu na Kúpnej zmluve
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za
300.mesiace 02/2018 - 11/2018
Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty podľa
137.53
§20 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

Poradie uspokojenia podľa
§87 ods. 2 ZKR
C

neuhradené

A

neuhradené

A
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Spolu PPP:
Z toho: Uhradené PPP:
Neuhradené PPP:

Deň vydania: 30.11.2018

441.53 €
0.- €
441.53 €

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0.2% z výťažku podľa I, položky 5, písm. c) prílohy zákona o súdnych
poplatkoch č. 71/1992 Zb. a §7a písm. c) zákona č. 71/1992 Zb.:
1.- €
Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

512.97 €

Výťažok zo speňaženia majetku určený na rozvrh medzi veriteľov :

511.97 €

Veriteľ
BENCONT COLLECTION, a.s.
IČO: 47 967 692
Zástupca veriteľa:
Advokátska kancelária JUDr. Kubriková, PhD. s.r.o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
IČO: 47 258 713
Zástupca veriteľa: JUDr. Helena Strachotová
Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.
IČO: 35 831 154
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.
IČO: 24 785 199
R Collectors s.r.o.
IČO: 50 094 297
Pôvodný veriteľ:
Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890
SPOLU

Zistené pohľadávky
v€

% podiel pohľ. Rozvrh výťažku v €

5 451.84

44.13

225.93

1 703.53

13.79

70.60

4 083.77

33.05

169.21

731.17

5.92

30.31

384.32

3.11

15.92

12 354.63

100

511.97

Uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je dosiahnuté v pomere 4.14 %
Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu
konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu na ul. L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch.
Správca tiež určuje lehotu 15 dní od zverejnenia rozvrhu v Obchodnom vestníku na podanie námietok ku
konečnému rozvrhu výťažku.
Prípadné dotazy môžu účastníci konania konzultovať so správcom na t.č. 0903 427 890, alebo e-mailom na
kulichj@mail.t-com.sk.
Správca súčasne žiada dotknutých veriteľov, aby listom, alebo e-mailom oznámili inkasné údaje pokiaľ
nie sú uvedené v prihláškach, prípadne sú zmenené oproti pôvodným údajom.
V Nových Zámkoch dňa 27.11.2018
Ing. Jozef Kulich, správca

K091864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baloghová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 10/16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/209/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/209/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný 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 Nitra č. 32OdK/209/2018 – 32 zo dňa 17.05.2018 zverejneného v OV 99/2018 dňa
24.05.2018 som bol ustanovený za správcu majetku dlžníka Eva Baloghová, nar. 27.12.1961, bytom Jazerná
10/16, 945 01 Komárno.
V súlade s §167j a nasl. ZKR správca spísal majetok patriaci do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol
zverejnený v OV č. 144/2018 dňa 27.07.2018. Dňa 03.09.2018 v OV č. 169/2018 bolo zverejnené I. kolo VPK na
predaj nehnuteľného majetku dlžníka zverejneného v súpise. V I. kole VPK sa neprihlásil žiadny záujemca. Dňa
24.09.2018 v OV č. 184/2018 bolo zverejnené II. kolo VPK na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného
do súpisu. V II. kole VPK boli správcovi doručené ponuky 2 záujemcov. Víťazný záujemca po výzve správcu
doplatil celú kúpnu cenu prevodom na správcovský účet a správca s víťazným záujemcom spísal Kúpnu zmluvu
o prevode vlastníctva.
V OV č. 221/2018 dňa 16.11.2018 správca zverejnil Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Jozef Kulich, správca majetku označeného dlžníka týmto podľa §167u zverejňuje Konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty v konkurznom konaní dlžníka Eva Baloghová, nar. 27.12.1961, vedenom na OS Nitra pod
spisovou zn. 32OdK/209/2018:
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
1. Výťažok z predaja hnuteľného majetku - odkupnej hodnoty cenného papiera – súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1
2. Výťažok z predaja nehnuteľného majetku – súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2
Spolu

341.76 €
2 789.- €
3130.76 €

2. Špecifikácia pohľadávok proti podstate
Por.
č.
1.
2.

Dátum
vzniku
12.11.2018
14.11.2018

3.

17.09.2018

4.

17.09.2018

Suma v Dátum
€
uspokojenia
4.neuhradené
200.14.11.2018

Dôvod vzniku

Overenie podpisu na Kúpnej zmluve
Úhrada faktúry za vypracovanie Kúpnej zmluvy
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za
210.mesiace 05/2018 - 11/2018
Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty podľa
442.21
§20 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.

Spolu PPP:

Poradie uspokojenia podľa
§87 ods. 2 ZKR
C
C

neuhradené

A

neuhradené

A

856.21 €

Z toho:
uhradené:

200.- €

neuhradené:

656.21 €

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0.2% z výťažku podľa I, položky 5, písm. c) prílohy zákona o súdnych
poplatkoch č. 71/1992 Zb. a §7a písm. c) zákona č. 71/1992 Zb.:
4.50 €
Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

2 274.55 €

Výťažok zo speňaženia majetku určený na rozvrh medzi veriteľov :

2 270.05 €

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
IČO: 30 807 484
Elena Dávidová, nar. 19.07.1957
SPOLU

Zistené pohľadávky
v€

% podiel pohľ.

Rozvrh výťažku v €

3 952.27

41.70

946.61

4 506.77

47.55

1 079.41

1 019.25
9 478.29

10.75
100

244.03
2 270.05

Uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je dosiahnuté v pomere 23.95%
Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu
konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu na ul. L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca tiež určuje lehotu 15 dní od zverejnenia rozvrhu v Obchodnom vestníku na podanie námietok ku
konečnému rozvrhu výťažku.
Prípadné dotazy môžu účastníci konania konzultovať so správcom na t.č. 0903 427 890, alebo e-mailom na
kulichj@mail.t-com.sk.
Správca súčasne žiada dotknutých veriteľov, aby listom, alebo e-mailom oznámili inkasné údaje pokiaľ
nie sú uvedené v prihláškach, prípadne sú zmenené oproti pôvodným údajom.
V Nových Zámkoch dňa 27.11.2018
Ing. Jozef Kulich, správca

K091865
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
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 vyhlásil 3.kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018
pod číslom K085825).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 06.11.2018 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 26.11.2018.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo Škoda Felicia
EEF613) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, 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

142

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

K091866
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
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 vyhlásil 3.kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018
pod číslom K085826).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 06.11.2018 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 26.11.2018.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (nákladné motorové vozidlo Fiat Scudo 1,9
TDCAT) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091867
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci 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 správca dlžníka oznamuje, že nakoľko sa
predmetné hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA EEF613;
Druh karosérie: hatchback;
Kategória vozidla: M1;
Rok výroby: 1996;
Farba: červená;
VIN: TMBEEF613T0226952;
Palivo: benzín / LPG
EČV: NZ388AF;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 220 000 km), pojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: nákladné motorové vozidlo FIAT SCUDO 1.9 TDCAT;
Druh karosérie: BA skriňová;
Kategória vozidla: N1;
Rok výroby: 1999;
Farba: biela;
VIN: ZFA22000012473376;
Palivo: diesel;
EČV: NZ316EX;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 350 000 km), nepojazdné (nefunkčná ventilácia, brzdová
sústava, servo riadenie, tachometer, vybité tlmiče);
Súpisová hodnota majetku: 400,- EUR
nepodarilo speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o predmetné hnuteľné veci prejaví záujem niektorý veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ich prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia
3. kola verejného 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 Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, 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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K091868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Snyapek Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cisárska bašta 552 / 2, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/69/2018 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/69/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
1. Iná majetková hodnota – odkupná hodnota poistnej zmluvy, poistná zmluva č. 28575763 uzavretá s poisťovňou
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700; súpisová hodnota: 45,80 €
deň zapísania do súpisu: 27.11.2018, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii

Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K091869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 50, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/85/2018 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/85/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Roland Kovács, nar. 28.11.1984, bytom: 935 52 Šarovce 50, v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/85/2018 týmto v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť
zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K091870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhászová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/78/2018 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/78/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Katarína Juhászová, nar.:
28.03.1948, bytom Poľná 4, 934 01 Levice, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že ku dňu 27.11.2018 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 27.11.2018

JUDr. Milada Koukalová
Správca úpadcu

K091871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mácsodiová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 560, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/94/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/94/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jana Mácsodiová, nar. 20. 1. 1962, bytom Dubník 560, 941 35 Dubník (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421904469210 alebo na e-mail:
spravca@brlas.sk
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K091872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mácsodiová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 560, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/94/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/94/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Jana Mácsodiová, nar. 20. 1. 1962, bytom Dubník 560, 941 35 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK34 1100 0000 0029 4800
8081, TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ondrej Brláš, správca

K091873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mácsodiová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 560, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/94/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/94/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jana Mácsodiová, nar.: 20.01.1962, bytom Dubník 560, 941 35 Dubník (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12. 11. 2018, sp. zn. 28OdK/94/2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 221/2018 dňa 16. 11. 2018 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Mgr. Ondrej Brláš so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, značka
správcu: S1770 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Jana Mácsodiová, born on 20.01.1962, with address at Dubník 560, 941 35 Dubník
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of 12.
11. 2018, ref. No. 28OdK/94/2018 published in the Commercial report No. 221/2018 of 16. 11. 2018 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Ondrej Brláš with its office at Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
ref. No. of trustee: S1770 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
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v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 27. novembra 2018
Nitra, on 27. november 2018
Mgr. Ondrej Brláš, správca dlžníka
Mgr. Ondrej Brláš, trustee of the bankrupt

K091874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bedecs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 364, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/267/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/267/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Jozef Bedecs, nar. 23.06.1975, bytom Čalovec 364, 946 02 Čalovec
vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku konkurznej
podstaty (zverejnené v OV č. 217/2018 zo dňa 12.11.2018 pod číslom K086312).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 07.11.2018 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 26.11.2018.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo Hyundai
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Accent) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bedecs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 364, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/267/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/267/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Jozef Bedecs, nar. 23.06.1975, bytom Čalovec 364, 946 02 Čalovec, v
súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
„ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 165/2018
zo dňa 27.08.2018 pod. č. K063150).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1.Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo Hyundai Accent;
Druh: AA sedan
Rok výroby: 1996;
Farba: červená;
VIN: KMHVA31NPTU174772;
Palivo: BA 95
EČ: KN922AV;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 530.000 km), pojazdné;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
II.
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CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 32OdK/267/2018 – auto „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 32OdK/267/2018 Jozef Bedecs – auto - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 13.12.2018 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 14.12.2018 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, s úspešným
uchádzačom bude v súlade s Podmienkami zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Jenei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľové Kostoľany 32B, 951 96 Jedľové Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/287/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/287/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku Dlžníka z návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 17.04.2018 a písomného vyhlásenia zo
dňa 03.08.2018, som vytvoril súpis všeobecnej podstaty zverejnený v obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č.
186/2018 dňa 26.09.2018. Predmetný majetok som speňažil formou ponukového konania v zmysle §167p zákona
č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), z výťažku po odrátaní odmeny správcu a nákladov speňaženia nezostalo na uspokojenie
veriteľov.
Náklady konkurzu:
·
·
·

Poštovné: 14,85 €
Poplatky u notára: 6,06 €
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhláška č. 665/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – 180,00 €

Na základe týchto skutočností, potom čo som zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok dlžníka Arpád Jenei, nar. 11.01.1971, bytom Jedľové Kostoľany 32B, 951 96 Jedľové Kostoľany,
občan SR pod sp. zn.: 32OdK/287/2018, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Arpád Jenei, nar. 11.01.1971, bytom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jedľové Kostoľany 32B, 951 96 Jedľové Kostoľany, občan SR pod sp. zn.: 32OdK/287/2018, zrušuje.
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K091877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Križán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svornosti 23, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/277/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/277/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Podľa zoznamu majetku Dlžníka z návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 14.05.2018 a písomného vyhlásenia zo
dňa 17.07.2018, som vytvoril súpis všeobecnej podstaty zverejnený v obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č.
173/2018 dňa 07.09.2018. Predmetný majetok som speňažil formou ponukového konania v zmysle §167p zákona
č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“), z výťažku na základe rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejnený v OV 226/2018 dňa
23.11.2018 som uspokojil nezabezpečených veriteľov dňa 27.11.2018.
Dňa 27.11.2018 som splnil rozvrh výťažku a 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: Attila Križán, nar. 09.04.1991, bytom
Svornosti 23, 940 02 Nové Zámky, pod sp. zn.: 32OdK/277/2018, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Attila Križán, nar. 09.04.1991, bytom
Svornosti 23, 940 02 Nové Zámky, pod sp. zn.: 32OdK/277/2018, zrušuje .
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K091878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 239/57, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/217/2018 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/217/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Norbert Kiss,
nar. 27.10.1976, bytom Komenského 239/57, 943 01 Štúrovo, spisová značka 32OdK/217/2018

oznamuje,
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

155

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

že bol splnený rozvrh výťažku. Konkurz na majetok dlžníka sa v súlade s ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR končí.

V Nitre dňa 27.11.2018
JUDr. Andrea Pállová, správca

K091879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Krivošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 305/6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/52/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/52/2018
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 Štefan Krivošík, nar. 02.06.1979, bytom Sládkovičova 305/6, 949 01
Nitra, spis. zn. 28OdK/52/2018, 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: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, SR, IČO: 308307
Prihlásená suma spolu: 224,47 EUR
Dátum zápisu: 27.11.2018

V Nitre, dňa 27.11.2018
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Estera Žigmundová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 45, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2018 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.09.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok Estera Žigmundová,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nar. 07.07.1992, bytom Tehla 45, 935 35 Tehla, podnikajúci pod obchodným menom: Estera Žigmundová,
s miestom podnikania 935 35 Tehla 45, IČO: 46 548 882, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
9.11.2017, (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Mgr. Viliam Kolenčík, sídlo
kancelárie Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1841 (ďalej len ,,Správca“). Toto uznesenie
Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 190/2018 dňa 02.10.2018.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 20.11.2018 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Estera Žigmundová, nar. 07.07.1992, bytom Tehla 45,
935 35 Tehla, podnikajúci pod obchodným menom: Estera Žigmundová, s miestom podnikania 935 35 Tehla 45,
IČO: 46 548 882, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 9.11.2017.
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. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
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 týcho 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 v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

K091881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 31, 956 38 Norovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/160/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/160/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Erik Ilavský, nar. 7.3.1981, bytom 956 38 Norovce č. 31, t. č.
Krížna 38, 811 07 Bratislava, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Erik Ilavský, s miestom
podnikania 956 39 Norovce č. 31, IČO: 46 608 699, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
1.11.2017 som dňa 26.11.2018 vyhotovila rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, dňa 27.11.2018 som splnila
rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka: Erik Ilavský, nar. 7.3.1981, bytom 956 38 Norovce č. 31, t. č.
Krížna 38, 811 07 Bratislava, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Erik Ilavský, s miestom
podnikania 956 39 Norovce č. 31, IČO: 46 608 699, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
1.11.2017 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Levice, dňa 27.11.2018

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka
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K091882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vanya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 32/7, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/77/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/77/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Vanya nar.09.03.1972, bytom Družstevná 32/7,
941 10 Tvrdošovce v súlade s ust.§167j Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje oznam, že dlžník nevlastní žiaden majetok.
V Nitre, dňa 27.11.2018

JUDr.Peter Bojda

K091883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záborský Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 4598/14, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/141/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/141/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Záborský, nar. 15.06.1986, trvale Sadová 4598/14, 036 01 Martin Záturčie, (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:
Veriteľ
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,
954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199

so sídlom Československé armády
so sídlom Československé armády
so sídlom Československé armády
so sídlom Československé armády
so sídlom Československé armády

Číslo
prihlášky

Istina

Úroky
omeškania

z Celková
suma

1

72,19 €

2

661,19 €

18,14 €

679,33 €

3

467,49 €

15,43 €

482,92 €

4

450,04 €

100,20 €

550,60 €

5

12 075,98
2 686,49 €
€

72,19 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K091884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slamka Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 121 / 10, 026 01 Vyšný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2017
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Libor Slamka, nar. 19. 8. 1972, bytom Hviezdoslavova 121, 02601 Vyšný Kubín, 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
14.
novembra
2018
Správcom
do
zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
5 410,60 €

LawService Recovery, k.s., správca

K091885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čúz František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina ..., 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1967
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/127/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/127/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: František Čúz, nar. 10. 9. 1967, bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, 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 14. novembra 2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR - Krajský súd v Bratislave 215 759 Záhradnícka 10
Bratislava 813 66 Slovenská republika 16,50 €

LawService Recovery, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špánik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 78 / 6, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1963
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/65/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/65/2017
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Miroslav Špánik, nar. 6. 12. 1963, bytom Bystrická 68/6, 01501 Rajec, 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 21. novembra 2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK
Česká
republika s.r.o.

Ulica:

Číslo: Obec

a Slovenská 24785199 Československé 954/7 Hradec
armády
Králové

PSČ: Štát
500 03 Česká
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
271,87 €

LawService Recovery, k.s., správca

K091887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubáňová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divina 1, 013 31 Divina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/27/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/27/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Katarína Kubáňová, nar.: 28.09.1980, bytom: Divina 1, 013 31
Divina týmto v súlade s § 167q ods. 1 v spojení § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty zverejnenom v OV č. 63/2018 zo dňa 29.03.2018.
I. PREDMET PREDAJA:
Predmetom predaja je majetok dlžníka podľa nasledovnej špecifikácie:
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka

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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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Celková suma a mena: 21 344,00 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: bezdôvodné obohatenie z dôvodu zaniknutia kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi Katarínou Kubáňovou a Ladislavom Mičicom
Dlžník: Ladislav Mičica, bytom: ul. 9. mája 1185/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Súpisová hodnota majetku: 21 344,00 EUR

II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové kolo –
8OdK/27/2018 - Katarína Kubáňová“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť záujemcom v plnom rozsahu zložená na účet správcu
vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK05 0900 0000 0000 7655 1052 v lehote na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena ze predmet predaja. V prípade, ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu,
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, prípadne
jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do troch dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia oznámenia v
obchodnom vestníku. Následne bude s úspešným záujemcom uzatvorená kúpna zmluva za predpokladu,
že oprávnená osoba nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v intenciách § 167r zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Predmet predaja bude speňažovaný ako stojí a leží. Správca nie je viazaný
žiadnou z ponúk za predpokladu, že všetky ponuky vyhodnotí ako neprimerane nízke.
Kontaktné údaje:
e-mail: maria.cabadajova@rybaza.sk
t. č.: 0903 524 443

V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dielnice 794 / 14, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, 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

161

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/77/2017 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/77/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZMENE POPISU SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU ZARADENÉHO DO VŠEOBECNEJ
PODSTATY
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1856 (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka Peter Frič, nar. 09.12.1976, Dielnice 794/14, 034 84 Liptovské Sliače (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov (ďalej ako
„ZKR“) zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 181/2018 zo dňa 19.09.2018 nasledujúci súpis všeobecnej podstaty
Dlžníka:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti STAVBA PAPE, s.r.o., so sídlom Michalská 372/9, 811 01 6.959,- €
Bratislava – mestská časť Staré mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.
129818/B (pôvodné obchodné meno: NemFri, s.r.o. do 22.06.2018)

Z dôvodu, že v zmysle §148 ods. 2 Obchodného zákonníka zanikla účasť spoločníka v spoločnosti STAVBA
PAPE, s.r.o., so sídlom Michalská 372/9, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 46 224 726
Správca oznamuje zmenu popisu súpisovej zložky majetku Dlžníka patriacej do všeobecnej podstaty, a to
v nižšie uvedenom rozsahu:
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota
EUR
právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti STAVBA PAPE, 6.959,- €
s.r.o., so sídlom Michalská 372/9, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 46 224 726, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 129818/B (pôvodné obchodné meno: NemFri, s.r.o. do
22.06.2018)

v

Toto oznámenie v plnom rozsahu mení a nahrádza súpis všeobecnej podstaty Dlžníka zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 181/2018 zo dňa 19.09.2018 (K070070).
Insolvency services, k. s., správca
Podľa § 148 ods. 2 ZKR: „Ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, vyhlásenie konkurzu na majetok
spoločníka, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.“

K091889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikna Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 143/23-12, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2018
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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JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Maroš Pikna, nar.: 23.01.1989, bytom: Medvedzie 143/23-12, 027 44
Tvrdošín týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilař Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok Ružomberok, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/177/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/177/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Miroslav Pilař, nar.: 02.09.1979, bytom: 034 01 Ružomberok týmto
oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štiga Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 439/37, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/185/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/185/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Dušan Štiga, nar.: 10.12.1972, bytom: Osloboditeľov 439/37, 038 53
Turany týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 8110/43, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/194/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/194/2018
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

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Maroš Lacko, nar.: 07.07.1983, bytom: Borová 8110/53, 010 07
Žilina týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karasová Drabčáková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 193, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/101/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/101/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Jana Karasová Drabčáková, nar.: 09.06.1984, bytom: Horná Štubňa
193, 038 46 Horná Štubňa týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu vlastnil hnuteľný majetok, ktorý zapísal do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 142/2018
zo dňa 25.07.2018. Počas trvania konkurzu správca realizoval verejné ponukové konania za účelom speňaženia
predmetného majetku. S ohľadom na skutočnosť, že o kúpu predmetného hnuteľného majetku neprejavil záujem
žiaden záujemca v troch verejných ponukových konaniach, predmetné hnuteľné veci zapísané v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka prestali podliehať konkurzu, o čom správca informoval podaním v OV č. 222/2018 zo
dňa 19.11.2018. V obchodnom vestníku č. 208/2018 zo dňa 26.10.2018 boli veritelia prihlásenej pohľadávky v
uvedenom konkurznom konaní poučení o možnosti odkúpenia hnuteľných vecí dlžníka do desiatich od skončenia
tretieho kola verejného ponukového konania. Túto možnosť nevyužil žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S ohľadom na uvedené skutočnosti správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia ponukového konania najvyššiu ponuku.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mečiak Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 730, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/110/2018/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/110/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Stanislav Mečiak, nar. 21.01.1970, bytom: Nesluša 730, 023 41 Nesluša,
v súlade s ust. §167n ods. 1 a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamuje vyhlásenie II. kola ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku zverejneného
v súpise majetku oddelenej podstaty v OV204/2018 zo dňa 22.10.2018, K080111 a to:
Pozemok
LV 679
Štát: SR, Okres: Kysucké Nové Mesto, Obec: Dolný Vadičov, k.ú.: Dolný Vadičov
Parcela reg. "C" Druh pozemku
Výmera v m2
Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota v Eur
493
Lesné pozemky
4693
1
7024,98
Na pozemku sa nachádza lesný porast (drevina: BK, SM, JD), ktorého hodnota je 6.450,51 € a hodnota pozemku je 574,47
Doplňujúci údaj
€.
Pozemok
LV 679
Štát: SR, Okres: Kysucké Nové Mesto, Obec: Dolný Vadičov, k.ú.: Dolný Vadičov
Parcela reg. "E" Druh pozemku
Výmera v m2
Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota v Eur
493/1
Trvalé trávne porasty/reálne lesný pozemok
2784
1
1854,27
Na pozemku sa nachádza lesný porast (drevina: BK, SM, JD), ktorého hodnota je 1513,51 € a hodnota pozemku je 340,76
Doplňujúci údaj
€.
Pozemok
LV 372
Štát: SR, Okres: Kysucké Nové Mesto, Obec: Horný Vadičov, k.ú.: Horný Vadičov
Parcela reg. "C" Druh pozemku
Výmera v m2
Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota v Eur
2346/3
lesné pozemky
1770
1/8
64,26
Doplňujúci údaj Na pozemku sa nachádza lesný porast (drevina: BK, SM, JD), ktorého hodnota je 384,49 € a hodnota pozemku je 129,61 €.
Pozemok
LV 372
Štát: SR, Okres: Kysucké Nové Mesto, Obec: Horný Vadičov, k.ú.: Horný Vadičov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela reg. "E" Druh pozemku
2345
Trvalé trávne porasty

Výmera v m2
2487

Deň vydania: 30.11.2018

Spoluvlastnícky podiel
1/8

Súpisová hodnota v Eur
70,00

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku) na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka II kolo - 9OdK/110/2018/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 „9OdK/110/2018/S1304 – záloha“.
Kritérium ponukového konania a 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 20% zo súpisovej hodnoty
ponúkaného 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.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov na zákonné právo oprávnenie osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
v súlade s ust. §167r ZKR.
Poznámka:
Úspešnému záujemcovi budú k dispozícii aj fotokópie znaleckých posudkov č. 4/2018 a 5/2018, ktorými bola
stanovená všeobecná hodnota lesného pozemku a lesného porastu.
JUDr. Radovan Birka, správca

K091895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 55, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/89/2018 S1429
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
9OdK/89/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Pavol Karas, nar. 13.09.1986, bytom Horná Štubňa 55, 038 46 Horná
Štubňa, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ust. § 92 ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľnej veci patriacej Dlžníkovi.
Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec vo vlastníctve Dlžníka, zapísaná do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
·

Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Škoda Felícia EFF 613; EVČ: TR 092AP; VIN:
TMBEFF613V0482978; Rok výroby: 1997; Stav opotrebovanosti: nepojazdné; Súpisová hodnota majetku:
100,- Eur.

(ďalej aj len ,,Hnuteľná vec“)
Adresa na doručenie záväznej ponuky je:
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Lehota na doručenie záväznej ponuky:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať

Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie;
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za speňažovanú súpisovú zložku majetku - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade
rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma;
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna, k.s.,
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
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konanie Pavol Karas „v konkurze“.

Záloha na kúpnu cenu
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.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s.
Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.

Osobitné ustanovenia:
výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny
musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091896
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
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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:
Iné zverejnenie

Správkyňa ruší v plnom rozsahu zverenie v Obchodnom vestníku č. OV 228/2018 zo dňa 27.11.2018 pod
K090796.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K091897
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd v Žiline Uznesením č. k. 7OdK/153/2018-24 zo dňa 12.7.2018, ktoré bolo zverejnené v OV
č.138/2018, dňa 19.7.2018, pod K051732 vyhlásil konkurz na dlžníčku : Žanetu Mičicovú, nar. 12.2.1972, trvalé
bytom: Hôrky 41, 010 04 Žilina.
Správkyňa zverejnila Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníčky v OV č. 165/2018, dňa 27.8.2018, pod K063208
a Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku dlžníčky v OV č. 187/2018, dňa
27.9.2018, pod K072798.
V konkurze sa postupovalo podľa ust. § 167m, ods.2, poslednej vety ZoKR bez zástupcu veriteľov.
Správca v zmysle § 167u, ods.1 ZoKR oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
dlžníčky Žanety Mičicovej, nar. 12.2.1972, trvalé bytom: Hôrky 41, 010 04 Žilina.
JUDr. Alena Balážová - správca

K091898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiak Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3295/36, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Radovan Žiak, nar.: 25.03.1979, bytom: Borová 3295/36, 010 07
Žilina týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu vlastnil hnuteľný majetok, ktorý zapísal do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 153/2018
zo dňa 09.08.2018. Počas trvania konkurzu správca realizoval verejné ponukové konania za účelom speňaženia
predmetného majetku. S ohľadom na skutočnosť, že o kúpu predmetného hnuteľného majetku neprejavil záujem
žiaden záujemca v troch verejných ponukových konaniach, predmetné hnuteľné veci zapísané v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka prestali podliehať konkurzu, o čom správca informoval podaním v OV č. 222/2018 zo
dňa 19.11.2018. V obchodnom vestníku č. 208/2018 zo dňa 26.10.2018 boli veritelia prihlásenej pohľadávky v
uvedenom konkurznom konaní poučení o možnosti odkúpenia hnuteľných vecí dlžníka do desiatich od skončenia
tretieho kola verejného ponukového konania. Túto možnosť nevyužil žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky.
S ohľadom na uvedené skutočnosti správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia ponukového konania najvyššiu ponuku.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábrežná 32, 010 14 Žilina - Brodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/78/2018 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/78/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Veronika Mészárosová, nar.: 22.06.1983, bytom: Zábrežná 32, 010 14
Žilina - mestská časť Brodno týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
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podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K091900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 463
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2012 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Litovelská 871, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO : 36 395 463 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená
pohľadávka veriteľa : Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej prihlásenej
sume 6,63 eur z titulu nezaplatenia súdneho poplatku.

K091901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Furda Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 325, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/155/2018 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/155/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Ján Furda, nar.: 21.03.1981, bytom: Lisková 325, 034 81 Lisková týmto
oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
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konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K091902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Chrenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstená -, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1967
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-424-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/209/2018
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 Jaroslav Chrenek

K091903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Planka Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojačka 58, 023 56 Makov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/173/2018 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/173/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Patrik Planka, nar.: 28.01.1986, bytom: Trojačka 58, 023 56 Makov týmto
oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K091904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3861/18, 036 01 Martin – Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/183/2018 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/183/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Jozef Lukáč, nar.: 30.07.1982, bytom: Hodžova 3861/18, 036 01 Martin Košúty týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 27.11.2018
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

174

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

Mgr. Filip Ďurajda, správca

K091905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Flašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2984/4D, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1987
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/217/2018-S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/217/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Dávid Flašík, nar. 02.07.1987, bytom Okružná 2984/4D, 022 04 Čadca – U Hluška (ďalej aj ako len „Dlžníka“),
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Žiline, dňa 23.11.2018

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K091906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mažgút Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 140 / 10, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/97/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/97/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie správcu: E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca majetku dlžníka: Peter
Mažgút, nar. 23.07.1967, bytom SNP 140, 013 05 Belá, týmto v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 a § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZKR“), vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
Predmet ponukového konania:
číslo súpisovej zložky číslo parcely druh pozemku / druh stavby výmera m2
1
1850
Záhrady
332 m2
Zastavané
plochy
2
1851
543 m2
a nádvoria
3
1852
Záhrady
108 m2

číslo LV kat. územie rozsah podielu dlžníka súpisová hodnota
1524
Belá
2/18
1524

Belá

2/18

1524

Belá

2/18
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3

1852

Záhrady

4

1853

Záhrady

5

1851

Rodinný dom

108 m2
80 m2

Deň vydania: 30.11.2018

1524

Belá

2/18

1524

Belá

2/18

súpisné č. 140 1524

Belá

2/18

5.000€

Lehota na predkladanie ponúk: 20 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Doručenie ponuky:
Účastník ponukového konania doručí do kancelárie správcu podpísanú ponuku spolu s označením záujemcu
(meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje spolu s číslom bankového účtu na vrátenie zálohy) a výšky ponúkanej
sumy spolu s dokladom o zložení zálohy na kúpnu cenu na účet správcu IBAN:SK13 1100 0000 0080 1411 7863
pod variabilným symbolom VS: 30972018. Lehota na predkladanie do 20 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku!
Obhliadka:
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 0915720328.
Správca poučuje prípadných záujemcov, že je oprávnený odmietnuť všetky ponuky záujemcov a to bez udania
dôvodov. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s
totožnou navrhovanou najvyššou cenou sa uskutoční žrebovanie. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu
ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu
vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení
ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
Ing. Elena Fioleková, správca

K091907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mažgút Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 140 / 10, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/97/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/97/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Peter Mažgút, bytom SNP 140, 013 05 Belá, bola správcovi doručená konkurzná
súhrnná prihláška pohľadávky č. 1 veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády
954/7, Hradec Králové, Česká republika, IČO:24785199 v celkovej prihlásenej sume 114,30 eur.
Prihláška pohľadávky veriteľa : KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej 45-ňovej lehoty a bola dňa 27.11.2018 zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Elena Fioleková, správca
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K091908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1380/80, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/75/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/75/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Martin Slovák, nar. 29.05.1979, bytom Kuzmányho 1380/80, 039 01 Turčianske
Teplice, bola správcovi doručená konkurzná prihláška pohľadávky č. 1. veriteľa: BENCONT CELLECTION, a.s.,
so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 361 368 v celkovej prihlásenej sume 1.158,22 eur.
Prihláška pohľadávky veriteľa : BENCONT CELLECTION, a.s. bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
45-ňovej lehoty a bola dňa 31.10.2018 zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Elena Fioleková, správca

K091909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1380/80, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/75/2018 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/75/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu o zámere zostaviť rozvrh výťažku v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii:
Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka Martin Slovák, nar. 29.05.1979, bytom Kuzmányho 1380/80, 039 01
Turčianske Teplice, v konaní prebiehajúcom na Okresnom súde Žilina, pod sp. zn.3OdK/75/2017 touto cestou
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii.

K091910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirigyi Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10693/13, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/162/2018 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/162/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka: Miloš
Pirigyi, nar. 29.11.1995, bytom Kernova 10693/13, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Medňanského č.16,
036 01 Martin – Priekopa (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania
vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 7OdK/162/2018 zo dňa 17.07.2018, publikovanom v OV č.
141/2018 dňa 24.07.2018, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení zapísala do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí
základnej prihlasovacej lehote:
Pohľadávka veriteľa: Mesto Martin, ul. Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00316792,
doručená dňa 21.11.2018 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 76,27 €, zapísaná dňa 21.11.2018 do zoznamu
pohľadávok.
V Martine, dňa 27.11.2018
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

K091911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svitačová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Alexyho 9763 / 12, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/180/2018 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/180/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka: MIchaela
Svitáčová, nar. 24.04.1983, trvale bytom J. Alexyho 12, 036 01 Martin - Košúty, do 22.05.2013 podnikajúca pod
obchodným menom Michaela Svitáčová, s miestom podnikania J. Alexyho 4607/11, 036 01 Martin, IČO: 46
140352 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným
súdom Žilina pod sp. zn. 8OdK/180/2018 zo dňa 10.08.2018, publikovanom v OV č. 158/2018 dňa 16.08.2018, že
v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do
zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:
Pohľadávka veriteľa: Mesto Martin, ul. Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00316792,
doručená dňa 22.11.2018 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 76,27 €, zapísaná dňa 22.11.2018 do zoznamu
pohľadávok.
V Martine, dňa 27.11.2018
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca
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K091912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jiří Šustr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Fraňa 4032/17, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 852 355
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/223/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/223/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: Mgr. Jiří Šustr, nar. 19.05.1976, trvale bytom Jána Fraňa 4032/17, 036
01 Martin - Jahodníky, do 26.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom: Jiří Šustr, s miestom
podnikania: Jána Fraňa 4032/17, 036 01 Martin, IČO: 44 852 355 oznamuje, že po základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 26.11.2018 doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
31 575 951, s por. č. 1, v celkovej výške 5.119,09,- 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 Žiline dňa 27.11.2018
KP recovery, k.s.,
Správca

K091913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ondrašina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/230/2018.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK//230/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1:
Súpisná položka majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
Vlastník: ONDRAŠINA Stanislav, nar. 09.07.1978,
Súpisná hodnota: 500,00 Eur.

Mena: Euro
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K091914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 515 / 50, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1956
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/173/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/173/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 02.08.2018, č. 3OdK/173/2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ján
Cicko, nar. 01.11.1956, bytom Bratislavská 515/50, 010 01 Žilina (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na
majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom
kancelárie: Májová 1582/22, 022 01 Čadca (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 153/2018 zo dňa 09.08.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
09.05.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 09.05.2018,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka zo dňa 17.09.2018 a vlastného šetrenia Správca
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Ján Cicko,
nar. 01.11.1956, bytom Bratislavská 515/50, 010 01 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Cicko, nar. 01.11.1956, bytom
Bratislavská 515/50, 010 01 Žilina, zrušuje.
V Čadci, dňa 27.11.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K091915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čížik Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/100/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/100/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Branislav Čížik, nar.: 14.05.1980 trvale bytom Tulská
5303/5, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Branislav Čížik - FLEXBAU, miesto podnikania Tulská 5,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 370 453 (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 07.02.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 16.03.2018 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade
s ust. § 166i ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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: Branislav
Čížik, nar.: 14.05.1980 trvale bytom Tulská 5303/5, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Branislav Čížik FLEXBAU, miesto podnikania Tulská 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 370 453, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Branislav Čížik, nar.: 14.05.1980 trvale bytom
Tulská 5303/5, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Branislav Čížik - FLEXBAU, miesto podnikania
Tulská 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 370 453, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod
sp. zn. 4OdK/100/2018 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tököliová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnávka 86, 966 05 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1947
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/182/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/182/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej veci dlžníka Elena Tököliová, nar 29.04.1947, trvale bytom Horná Trnávka 86, 966 05
Prestavlky, č. k. 4OdK/182/2018 oznamuje, že vo veci o určenie víťaznej ponuky ponukového konania na
speňaženie majetku, ktoré boli zverejnené v obchodnom vestníku 213/2018 dňa 06.11.2018 pod č. K084566
správca určil v súlade so Zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za víťazné ponuky, ponuky záujemcu Slovak Estate s.r.o..
V Bratislave, dňa 26.11.2018
KRIVANKON k.s.
správca S 1704
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K091917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Silný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 326 / 37, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2016 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 95 a nasl. a najmä ust. § 101 ZKR si Vás týmto dovoľujem oboznámiť s návrhom konečného
rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorého súčasťou je aj prehľad veriteľov
s uvedením výšky ich uplatnenej pohľadávky, vrátane výšky zistenej pohľadávky a sumy jej uspokojenia.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I.

Všeobecne

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 27.05.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 106/2016 dňa 02.06.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica o odvolaní a ustanovení nového správcu zo dňa 06.09.2016 do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená
JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,
zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
175/2016 dňa 12.09.2016.
II. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
V súlade s ustanovením § 73 ods. 1 ZKR Správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Majetok
všeobecnej podstaty tvorili:
a. pohľadávka z účtu – hotovosť zložená Úpadcom a preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 663,88 €,
b. pohľadávka z účtu – preplatok na dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 vo výške 85,23 €,
c. príjmy Úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky
z iných príjmov vo výške 768,14 €,
d. výťažok zo speňaženia hnuteľných vecí zapísaných v súpise všeobecnej podstaty vo výške 862,- €,
e. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, katastrálne územie:
Žiar nad Hronom, zapísaná v evidencii Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 901, a to konkrétne pozemok parc. registra „C“ č. 122/60 o výmere 126 m², druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť“) speňažená za sumu vo výške 1.863,25 €,
f. nájomné za prenájom časti Nehnuteľnosti vo výške 38,01 €,
g. peňažné prostriedky kumulované na účte Úpadcu vzťahujúce sa k všeobecnej podstate vo výške 138,- €.
Finančné vyjadrenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu podania tohto návrhu predstavuje finančné prostriedky
v celkovej výške 4.418,51 € (bližšie v tabuľke).
Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané Úpadcom.
IV. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok
V konkurze na majetok Úpadcu bolo v zákonnej 45 – dňovej lehote prihlásených celkovo 13 pohľadávok 8
nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 130.138,38 € a dve pohľadávky zabezpečeného veriteľa v celkovej
sume 101.161,91 €. Vzhľadom na to, že pohľadávka zabezpečeného veriteľa nebola uspokojená v celom rozsahu
z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu, neuspokojená pohľadávka zabezpečeného veriteľa
vo výške 50.307,86 € sa uspokojí v zmysle ust. § 94 ZKR ako nezabezpečená pohľadávka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 32 ods. 1 ZKR prihlásené pohľadávky Správca s odbornou starostlivosťou preskúmal.

V konkurze na majetok Úpadcu boli po zákonnej 45 – dňovej lehote prihlásené celkovo 2 pohľadávky 1
nezabezpečeného veriteľa v celkovej sume 23.812,12 €.

V zmysle § 32 ods. 1 ZKR prihlásené pohľadávky Správca s odbornou starostlivosťou preskúmal.

Správca zistil pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 153.950,50 €.

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty
je teda vo výške 204.258,36 €.
VI.

Speňažovanie

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty.
Výťažok z konkurzu Úpadcu Milan Silný patriaci do všeobecnej podstaty
Právny dôvod vzniku
Nespotrebovaná časť na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Finančná hotovosť získaná v dôsledku pravidelne vykonávaných mesačných zrážok z iných príjmov Úpadcu
Preplatok na dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016
Výťažok získaný zo speňaženia hnuteľného majetku Úpadcu
Nehnuteľnosť
Nájomné za prenájom Nehnuteľnosti
Finančná hotovosť kumulovaná na účte Úpadcu

Suma výťažku v EUR
663,88 €
768,14 €
85,23 €
862,- €
1.863,25 €
38,01 €
138,- €
4.418,51 €

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku Správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku Úpadcu.
VII. Výťažok
Konkurznú podstatu konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
2K/39/2016 tvorí všeobecná podstata. Správca týmto konštatuje, že všeobecnú podstatu tvorí výťažok v celkovej
sume 4.418,51 €.
VIII.

Pohľadávky proti podstate a odmena Správcu

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej
hodnote 3.409,67 €, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 762,58 € boli priebežne Správcom uhradené,
neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške 2.647,09€. Žiaden výdavok
nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané bez rozdielu
na všetky súpisové zložky majetku.
V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce
predpokladané nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu
súvisiacich s administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch. Tieto pohľadávky sa uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky správcu, súdny poplatok
a potom ďalšie pohľadávky.
Jednotlivé pohľadávky proti podstate:
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

183

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu do konania 1. schôdze veriteľov – JUDr. Ing.
Bernard Pekár, správca, S 1307
Pohľadávka
proti Poradie uspokojenia
podstate v EUR
796,66 € s DPH

Čas
pohľadávky
podstate
V zmysle ustanovenia § 13.09.2016
87 ods. 2 písm. a) ZKR

vzniku Právny
dôvod
vzniku Veriteľ
proti pohľadávky proti podstate

Stav

Paušálna
odmena
podľa JUDr.
Ing. Uspokojené
vo
Uznesenia OS BB, sp. zn. Bernard Pekár výške 663,88 €
2K/39/2016

Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu po konaní 1. schôdze veriteľov – JUDr. Jana
Živická, správca, S 1777
Pohľadávka
Poradie uspokojenia
Čas
vzniku Právny dôvod vzniku pohľadávky proti Veriteľ
Stav
proti podstate
pohľadávky proti podstate
v EUR
podstate
124,33 €
V zmysle ustanovenia § 87 30.01.2018
Úhrada
odmeny
správcu
KP JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
z dosiahnutého výťažku podľa ust. § 20 Živická, správca
ods.
1
vyhlášky
MSSR
(predaj
hnuteľných vecí vo výške 862,- €)
1,38 €
V zmysle ustanovenia § 87 18.05.2018
Úhrada
odmeny
správcu
KP JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
z dosiahnutého výťažku podľa ust. § 20 Živická, správca
ods. 2 vyhlášky MSSR (zabezpečenie
peňažných prostriedkov vo výške 138,€)
38,41 €
V zmysle ustanovenia § 87 12/2016 – 11/2017 Úhrada
odmeny
správcu
KP JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
z dosiahnutého výťažku podľa ust. § 20 Živická, správca
ods. 2 vyhlášky MSSR (zrážky z iných
príjmov vo výške 768,14 € )
244,13 €
V zmysle ustanovenia § 87 01.03.2018
Úhrada
odmeny
správcu
KP JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
z dosiahnutého výťažku podľa ust. § 20 Živická, správca
ods.
1
vyhlášky
MSSR
(predaj
nehnuteľnosti vo výške 1.863,25 €)
5,53 €
V zmysle ustanovenia § 87 01.12.2016
– Úhrada
odmeny
správcu
KP JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
28.02.2018
z dosiahnutého výťažku podľa ust. § 19 Živická, správca
vyhlášky MSSR (nájomné za prenájom
nehnuteľnosti vo výške 38,01 €)
0,85 €
V zmysle ustanovenia § 87 14.07.2017
Úhrada
odmeny
správcu
KP JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
z dosiahnutého výťažku podľa ust. § 20 Živická, správca
ods. 2 vyhlášky MSSR (preplatok na
dani z príjmu FO za rok 2016 vo výške
85,23 €)
6,13 €
V zmysle ustanovenia § 87 14.11.2017
Vypracovanie znaleckého posudku
Ing. Pavel Jurko - uspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
č. 166/2017
súdny znalec
13.12.2017
1.800,- €
V zmysle ustanovenia § 87 03/2017-08/2018
Náhrada nákladov za vedenie kancelárie JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
podľa ust. § 24b písm. d) vyhlášky Živická, správca
MSSR
30,40 €
V zmysle ustanovenia § 87 10.05.2018
Náklady a odmena dražobníka v zmysle AUKČNÁ
uspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
záväzného pokynu zástupcu veriteľov
SPOLOČNOSŤ 10.05.2018
s.r.o.
0,29 €
V zmysle ustanovenia § 87 28.02.2018
Overenie podpisu na oznámeniach JUDr.
Jana uspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
o dražbe
Živická, správca 07.03.2018
1,72 €
V zmysle ustanovenia § 87 30.10.2017
Cestovné výdavky – služobná cesta JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. a) ZKR
uskutočnená za účelom obhliadky Živická, správca
nehnuteľnosti správcom
0,11 €
V zmysle ustanovenia § 87 11/2017
Úhrada poštovného z titulu speňažovanie JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
nehnuteľnosti
Živická, správca
3,79 €
V zmysle položky 5 01.03.2018
Súdny poplatok – pomerná časť Okresný
súd uspokojené
sadzobníka
o súdnych
z predaja nehnuteľnosti a nájomného
Banská Bystrica 21.08.2018
poplatkoch - zákon č.
71/1992 Zb. o súdnych
poplatkov
–
z predaja
nehnuteľnosti
3,- €
V zmysle položky 5 01.03.2018
Súdny poplatok – z výťažku vo výške Okresný
súd neuspokojené
sadzobníka
o súdnych
1.715,37 € (speňaženie hnuteľných veci, Banská Bystrica
poplatkoch - zákon č.
zrážky z iných príjmov, pohľadávka
71/1992 Zb. o súdnych
z účtu)
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21,62 €

21,82 €

34,09 €

36,55 €
35,- €
24,- €
15,94 €
24,- €
9,92 €
50,- €
30,- €
50,- €
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poplatkov
–
z predaja
nehnuteľnosti
V zmysle ustanovenia § 87 09.11.2016
ods. 2 písm. c) ZKR

Služobná cesta uskutočnená
spísania hnuteľných vecí vo
Úpadcu
V zmysle ustanovenia § 87 20.06.2017
Služobná cesta uskutočnená
ods. 2 písm. c) ZKR
účasti na pojednávaní OS
Hronom – vyporiadanie BSM
V zmysle ustanovenia § 87 02/2017 – 02/2018 Úhrady za dodávky plynu
ods. 2 písm. e) ZKR

Deň vydania: 30.11.2018

za účelom JUDr.
Jana neuspokojené
vlastníctve Živická, správca
za účelom JUDr.
Jana neuspokojené
Žiar nad Živická, správca

RWE
Gas uspokojené
Slovensko, s.r.o. 02/2017
–
02/2018
V zmysle ustanovenia § 87 08/2016 – 08/2018 Úhrada poštovného
JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 87 06.10.2016
Poskytnutie súčinnosti – Sberbank JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
Slovensko, a.s.
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 87 05.10.2018
Poskytnutie súčinnosti – Slovenská JUDr.
Jana uspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
sporiteľňa, a.s.
Živická, správca 30.04.2018
V zmysle ustanovenia § 87 10.10.2016
Poskytnutie súčinnosti OTP Banka JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
Slovensko, a.s.
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 87 10.10.2016
Poskytnutie súčinnosti – Všeobecná JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
úverová banka, a.s.
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 87 11.10.2016
Poskytnutie súčinnosti – mBank
JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 87 12.10.2016
Poskytnutie súčinnosti – Tatra banka, JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
a.s.
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 87 13.10.2016
Poskytnutie súčinnosti ČSOB, a.s.
JUDr.
Jana neuspokojené
ods. 2 písm. c) ZKR
Živická, správca
V zmysle ustanovenia § 2017, 2018
Budúce
výdavky
súvisiace
s JUDr.
Jana neuspokojené
87 ods. 2 písm. c) ZKR
preposielaním
sumy
uspokojenia Živická, správca
jednotlivých
veriteľov
vrátane
predpokladaných výdavkov súvisiacich
s vedením účtu ku dňu predpokladaného
vykonávania úhrad z konečného rozvrhu

ROZVRHOVÁ ČASŤ

Rozvrh – rozdelenie výťažku veriteľom
Návrh rozdelenia konečného výťažku speňaženia majetku Úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:
·
·
·
·

Celkový výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu predstavuje sumu vo výške 4.280,51 €.
Stav peňažných prostriedkov kumulovaných na účte Úpadcu vzťahujúce sa k všeobecnej podstate
vo výške 138,-€.
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny Správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu
vo výške 3.409,67 €.
K uspokojeniu veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku Úpadcu vo výške 1.008,84 €.

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené v
rovnakom pomere na úrovni 0,4939 %.
Veriteľ

Suma
pohľadávky
Consumer Finance Holding, 10.642,59 €
a. s.
ČSOB, a. s.
89.597,68 €
OTP Banka Slovensko, a.s.
15.818,85 €
Prvá stavebná sporiteľňa, a. 26.494,73 €
s.
SR – Daňový úrad Banská 315,82 €
Bystrica
Tatra banka, a.s.
5.769,20 €
Všeobecná úverová banka, 22.044,15 €
a.s.
Wüstenrot
stavebná 33.575,34 €
sporiteľňa, a.s.
Spolu
204.258,36 €

prihlásenej Suma zistenej pohľadávky (bez sumy podriadených Čistá
pohľadávok)
uspokojenia
10.642,59 €
52,56 €
89.597,68 €
15.818,85 €
26.494,73 €

442,52 €
78,13 €
130,86 €

315,82 €

1,56 €

5.769,20 €
22.044,15 €

28,50 €
108,88 €

33.575,34 €

165,83 €

204.258,36 €

1.008,84 €

výška

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 16 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku schválil návrh
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rozvrhu.
Príloha č. 1: Rozvrh výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu
V súlade s ustanovením § 94 a nasl., zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) si Vás týmto dovoľujem oboznámiť s návrhom
rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorého súčasťou je
aj prehľad pohľadávok proti oddelenej podstate s uvedením veriteľov a výšky ich uplatnenej pohľadávky, vrátane
výšky zistenej pohľadávky a sumy jej uspokojenia.
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

I.

Všeobecne

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 27.05.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. OV 106/2016 dňa 02.06.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica o odvolaní a ustanovení nového správcu zo dňa 06.09.2016 do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená
JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,
zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
175/2016 dňa 12.09.2016.
II. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu.
V súlade s ustanovením § 73 ods. 1 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty
a oddelenej podstaty.
Majetok oddelenej podstaty tvorili:
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom, katastrálne územie:
Žiar nad Hronom, zapísaných v evidencii Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 901, a to konkrétne:
· rodinný dom so súpisným číslom 235 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 116
o výmere 60 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· rodinný dom so súpisným číslom 235 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 117
o výmere 103 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· rodinný dom so súpisným číslom 2816 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 118
o výmere 198 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· rodinný dom so súpisným číslom 2817 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 119
o výmere 22 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 116 o výmere 60 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 117 o výmere 103 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 118 o výmere 198 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 119 o výmere 22 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 120 o výmere 20 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 121/1 o výmere 401 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
· pozemok parc. registra „C“ č. 121/2 o výmere 89 m², druh pozemku: záhrady (ďalej len ako
„Nehnuteľnosť“). Nehnuteľnosť bola zapísaná v súpise oddelenej podstaty zverejnenej v OV č. 164/2016
zo dňa 24.08.2016. Nehnuteľnosť patrila do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Úpadcu
a Barbory Silnej, rod. Slováková, nar.: 21.09.1981, trvale bytom Dukelských Hrdinov 326/37, 965 01 Žiar
nad Hronom (ďalej len ako „BSM“ a „Manželky Úpadcu“). Súpisová hodnota Nehnuteľnosti ako celku je
vo výške 33.268,83 EUR.
Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 20.06.2017 bolo vyporiadané BSM Úpadcu a Manželky
Úpadcu. Predmetom vyporiadania BSM bola aj Nehnuteľnosť, ktorú nadobudol Úpadca v spoluvlastníckom
podiele 1/2 k celku a Manželka Úpadcu v spoluvlastníckom podiele 1/2 k celku. Súpisová hodnota
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu k Nehnuteľnosti je vo výške 16.634,415 EUR
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2. nájomné za prenájom Nehnuteľnosti (február 2017 – február 2018) vo výške 682,50 EUR z toho do
oddelenej podstaty pripadá suma vo výške 644,49 EUR a do všeobecnej podstaty suma vo výške 38,01
EUR podľa percentuálneho podielu uvedeného v bode VI.
Majetok oddelenej podstaty je zabezpečený v prospech zabezpečeného veriteľa:
·

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B
(ďalej len ako „Zabezpečený veriteľ“), číslo zabezpečenej pohľadávky 1/Č a 2/Č.

III. Odporovacie právne úkony
Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané Úpadcom.
IV. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok
V konkurze na majetok Úpadcu patriaci do oddelenej podstaty boli podané celkom dve prihlášky Zabezpečeného
veriteľa:
1.

Prihláška pohľadávky Československá obchodná banka, a.s., zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
por. č. 1/Č, poradie E, zabezpečená zmluvným záložným právom k Nehnuteľnosti patriacej do oddelenej
podstaty, v prihlásenej výške 81.116,24 EUR (z toho istina 75.734,25 EUR, úroky 2.017,22 EUR, úroky
z omeškania 2.867,49 EUR a náklady uplatnenia 377,28 EUR).
Zistená suma pohľadávky: 81.116,24 EUR

2.

Prihláška pohľadávky Československá obchodná banka, a.s, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
por. č. 2/Č, poradie E, zabezpečená zmluvným záložným právom k Nehnuteľnosti patriacej do oddelenej
podstaty, v prihlásenej výške 20.045,67 EUR (z toho istina 19.026,34 EUR, úroky 573,60 EUR a úroky
z omeškania 448,73 EUR).
Zistená suma pohľadávky: 20.045,67EUR

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok Zabezpečeného veriteľa je teda vo výške 101.161,91
EUR.
V.

Záväzný pokyn Zabezpečeného veriteľa

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ je príslušným orgánom na udelenie záväzného
pokynu zabezpečený veriteľ, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu a v zmysle § 82 ods. 2 písm. a)
ZKR je príslušným orgánom na udelenie záväzného pokynu veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci
všeobecnú podstatu. V zmysle § 84 ods. 1 ZKR správca požiadal Zabezpečeného veriteľa a zástupcu
veriteľov - Československú obchodnú banku, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B
o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia nehnuteľností patriacich do oddelenej podstaty
a všeobecnej podstaty.

Zabezpečený veriteľ a zástupca veriteľov - Československá obchodná banka, a.s. udelili Správcovi
záväzný pokyn zo dňa 13.09.2017 na speňaženie Nehnuteľnosti, a to formou dobrovoľnej dražby,
prostredníctvom dražobníka AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Správca považuje za potrebné uviesť, že majetok oddelenej podstaty sa speňažoval s majetkom patriacim do
všeobecnej podstaty, nehnuteľný majetok - pozemok, a to s položkou zapísanou pod poradovým číslom 8
v súpise všeobecnej podstaty (zverejnený v OV č. 121/2016 dňa 23.06.2016 v celkovej súpisovej hodnote vo
výške 1.731,17 EUR), a to vzhľadom na to, že sa jednalo o pozemok bezprostredne susediaci s ostatnými
pozemkami zapísanými v súpise oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod poradovými číslami č. 1. – 7., 9.
– 12.
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Speňažovanie, výťažok dražby a pohľadávky proti podstate

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený zistený hnuteľný ani nehnuteľný majetok
patriaci do oddelenej podstaty.
Výťažok dražby predstavoval sumu v celkovej výške 66.903,30 EUR. V zmysle ust. čl. 5 ods. 5.1
záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa a zástupcu veriteľov - Československej obchodnej banky, a.s. zo dňa
13.09.2017 „Výťažok dražby bude pri dražbe rozdelený pomerne medzi všeobecnú a oddelenú podstatu Úpadcu
a úpadcu Barboru Silnú podľa hodnoty Nehnuteľností určenej v znaleckom posudku po odrátaní pohľadávok proti
podstate rozdelených na ½ medzi Správcu a správcu KP Barbory Silnej.“
Vzhľadom na uvedené, výťažok do konkurznej podstaty Úpadcu predstavuje sumu vo výške
33.451,65 EUR (ďalej len ako „Výťažok“).
Správca určil pomer rozdelenia Výťažku a pomer podielu na pohľadávkach proti podstate, ktoré priamo
súvisia so speňažovaním Nehnuteľnosti. Na základe určeného pomeru oddelenej podstate prináleží podiel
Výťažku a podiel na pohľadávkach proti podstate vo veľkosti 94,43% a všeobecnej podstate prináleží podiel vo
veľkosti 5,57%. Po odsúhlasení nákladov dražobníka, Správca pripravil zoznam pohľadávok proti podstate, ktorý
bol dňa 21.05.2018 odsúhlasený Zabezpečeným veriteľom. Náklady dražby (hotové výdavky a odmena
dražobníka) predstavovali sumu vo výške 545,71 EUR, z toho náklady dražby vo výške 515,31 EUR pripadajú na
oddelenú podstatu.
Na oddelenú podstatu z výťažku dražby pripadá suma v celkovej výške 31.588,40 EUR.
1. Výťažok dražby a úhrada nákladov boli nasledovné:
Pohľadávka zabezpečeného Výťažok dražby v EUR
veriteľa
Zabezpečeného veriteľa
101.161,91 EUR

Náklady dražby (hotové výdavky +
pre pripadajúce pre Zabezpečeného veriteľa

určený

Hotové výdavky EUR
514,32 EUR

31.588,40 EUR

odmena)

v EUR

Odmena EUR
0,99 EUR

Ku dňu predloženia návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty Správca neeviduje žiadne spory o určenie
popretých pohľadávok, neplatnosti dražby, ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku Úpadcu
patriaceho do oddelenej podstaty.
2.

Pohľadávky proti oddelenej podstate a odmena Správcu

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti oddelenej podstate spolu v celkovej
hodnote 5.578,03 EUR.
Tieto pohľadávky sa uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky Správcu, súdny poplatok a potom
ďalšie pohľadávky.

Jednotlivé pohľadávky proti oddelenej podstate:

1.
Veriteľ

2.
Právny dôvod

JUDr.
Jana Odmena
Živická - správca speňaženie
ust.
§
vyhlášky
665/2005 zo
€
JUDr.
Jana Odmena

3.
Dátum
vzniku
a splatnosti

správcu
za 01.03.2018
majetku podľa
20
ods.
1
č.
sumy 33.451,65
správcu

4.
5.
Celková
Dátum
suma
uspokojenia
pohľadávky
proti
podstate
v
EUR
4.382,98 €
-

za 01.12.2016 – 99,20 €

-

6.
7.
8.
Suma
Dôvod priradenia Suma
uspokojenia k osobitnej
a pohľadávky
všeobecnej
proti
podstate
oddelenej
podstate
v EUR
Podľa ust. § 87 4.138,85 €
ods. 2 písm. a)
ZKR

-

Podľa ust. § 87 93,67 €
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Živická - správca speňaženie majetku podľa 28.02.2018
ust.
§
19
vyhlášky
č.
665/2005 zo sumy 682,50 €
Ing. Pavel Jurko Vypracovanie
znaleckého 14.11.2017
- súdny znalec posudku
č. 166/2017 na Nehnuteľnosť
AUKČNÁ
Náklady
a odmena 10.05.2018
SPOLOČNOSŤ dražobníka
v zmysle
s.r.o.
záväzného
pokynu
zabezpečeného veriteľa
Okresný
súd Súdny poplatok z výťažku 01.03.2018
Banská Bystrica zahrnutého
do
rozvrhu
výťažku

JUDr.
Jana Overenie
podpisu
Živická - správca oznámeniach o dražbe

na 28.02.2018

JUDr.
Jana Cestovné
výdavky
– 30.10.2017
Živická - správca služobná cesta uskutočnená
za
účelom
obhliadky
nehnuteľnosti správcom
JUDr.
Jana Poštovné
11/2017
Živická - správca
RWE
Gas Úhrady za dodávky plynu
Slovensko, s.r.o.
Spolu:

02/2017
02/2018

Deň vydania: 30.11.2018
ods. 2
ZKR

110,-€

13.12.2017

103,87 €

545,71 €

10.05.2018

515,31 €

68,- €

-

-

5,26 €

-

-

31,01 €

-

-

1,90 €

-

-

– 663,-€

02/2017
02/2018

5.907,06 €

– 626,07 €

písm.

a)

Podľa ust. § 87 103,87 €
ods. 2 písm. a)
ZKR
Podľa ust. § 87 515,31 €
ods. 2 písm. a)
ZKR
Podľa ust. § 87 64,21 €
ods. 2 písm. k) ZKR
v zmysle položky 5
písm.
c)
Sadzobníka
súdnych poplatkoch
Podľa ust. § 87 4,97 €
ods. 2 písm. a)
ZKR
Podľa ust. § 87 29,29 €
ods. 2 písm. a)
ZKR
Podľa ust. § 87 1,79 €
ods. 2 písm. c) ZKR
Podľa ust. § 87 626,07 €
ods. 2 písm. e)
ZKR
5.578,03 €

3. Súhrnná výška výťažku zo speňažovania majetku patriaceho do oddelenej podstaty
Správca konštatuje, že v rámci speňažovania majetku patriaceho do oddelenej podstaty Zabezpečeného
veriteľa bola speňažovaním majetku dosiahnutá suma v celkovej výške 32.232,89 EUR.
J.

ROZVRHOVÁ ČASŤ

1. Rozvrh – rozdelenie výťažku Zabezpečenému veriteľovi
Návrh rozdelenia výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu vychádza z nasledujúcich
skutočností:
·
·
·
·

Výťažok získaný speňažením nehnuteľnosti a výťažok z prenájmu majetku Úpadcu predstavuje
sumu 32.232,89 EUR.
Počiatočný stav peňažných prostriedkov kumulovaných na účtoch Úpadcu ku dňu vyhlásenia
konkurzu vzťahujúcich sa k oddelenej podstate: 0 €
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny Správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu
5.578,03 EUR.
K uspokojeniu Zabezpečeného veriteľa ostal výťažok zo speňaženia majetku Úpadcu vo výške
26.654,86 EUR.

V rámci konečného rozvrhu výťažku bude prihlásená a zistená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa uspokojená
na úrovni 26,34871 %.
Neuspokojená pohľadávka Zabezpečeného veriteľa vo výške 74.507,05 EUR sa v tomto rozsahu uspokojí
v zmysle ust. § 94 ZKR ako nezabezpečené pohľadávka.
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K091918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudrík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1509 / 17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1967
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/457/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/457/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Juraj Kudrík, nar. 07. 01. 1967, trvale bytom Sládkovičova 1509/17, 965 01 Žiar nad Hronom; obchodné
meno Juraj Kudrík, s miestom podnikania Hviezdoslavova 284/46, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 290 060,
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

500 03 Česká
republika

Prihlásená
suma
Celková suma
521,14 €

–

LawService Recovery, k.s., správca

K091919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Kleskeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 129, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-729-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1064/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, , správca úpadcu: Pavel
Kleskeň, Bečov 129/, 976 63 Predajná, IČO: /r.č.: / nar.: 09.10.1950, 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 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@tkak.sk
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K091920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Kleskeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 129, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-729-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1064/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Pavel
Kleskeň, Bečov 129/, 976 63 Predajná, IČO: /r.č.: / nar.: 09.10.1950, 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: SK85 0900 0000 0004 0385 5257,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 729; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Pavel Kleskeň

K091921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Kleskeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 129, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-729-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1064/2018
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: Pavel Kleskeň, Bečov
129/, 976 63 Predajná, IČO: /r.č.: / nar.: 09.10.1950 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/1064/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.11.2018 . 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: JUDr. Tomáš Kohút, správca 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 Pavel Kleskeň, Bečov 129/, 976 63 Predajná, IČO: /Pers. ID no.: / born.: 09.10.1950 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 2OdK/1064/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal on 16th 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: JUDr. Tomáš Kohút, trustee, 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.
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The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). 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 27.11.2018
In Zvolen, 27th of November 2018
JUDr. Tomáš Kohút, správca
JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K091922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 711 / 45, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/632/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/632/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Renáta Farkašová, nar. 2.3.1979, trvale bytom Železničná 711/45, 987 01 Poltár týmto v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal 27.11.2018 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 50003 Hradec Králové, Česká
republika, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 216,33 €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K091923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Blahút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 177, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/626/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/626/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Andrej Blahút, narodený 27.02.1983, trvale bytom Svätý Anton
177, 969 72 Svätý Anton, obchodné meno: Andrej Blahút, s miestom podnikania Andreja Trúchleho Sytnianskeho
1176/2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 493 618, týmto zverejňuje súpis konkurznej podstaty, obsahujúci
nasledovné súpisové zložky majetku :
1./ Hnuteľné veci
por.č. Popis hnuteľnej veci
1.1. HYUNDAI ATOS 1.0 GLS

stav opotrebovanosti
používané

výrobné číslo
VIN: MALAB51HP7M937793

rok výroby
2006

súpisová hodnota
800,00 €

V Banskej Bystrici dňa 27.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K091924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 580, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/173/2017 S1636 BB
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
3OdK/173/2017
Iné zverejnenie

LexCreditor k.s. ako správca dlžníka Jozef Radič, týmto mení súpisovú hodnotu majetku zaradeného do
súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 až 3 nasledovne:
Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
rodinný dom
štát
Slovenská republika
obec
Klenovec
názov
katastrálneho
Klenovec
územia
číslo listu vlastníctva
199
súpisné číslo
580
parcelové číslo
1760
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
5.182,50 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
28.11.2017
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavané plochy a nádvoria
výmera v m²
465
štát
Slovenská republika
obec
Klenovec
názov
katastrálneho
Klenovec
územia
číslo listu vlastníctva
199
Parcelné číslo
1760
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
876,50 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
28.11.2017
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Záhrady
výmera v m²
723
štát
Slovenská republika
obec
Klenovec
názov
katastrálneho
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názov
katastrálneho
Klenovec
územia
číslo listu vlastníctva
199
Parcelné číslo
1761
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
441,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
28.11.2017
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K091925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kišš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 10, 984 01 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/797/2018 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/797/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o treťom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Andrej Kišš, narodený 28.03.1977, trvale bytom Mikušovce 10,
984 01 Mikušovce, týmto vyhlasuje tretie ponukové konanie (ďalej aj len „ponukové konanie“) na speňaženie
majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania je nehnuteľnosť, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
199/2018 zo dňa 15.10.2018 pod zn. K077838, pod položkou por. č. 1.1.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Kišš – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu na celú ponúknutú cenu, a to na účet správcu vedený v
mBank S.A., číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
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- označenie nehnuteľnosti, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny;
- dátum a podpis účastníka.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 27.11.2018
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K091926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiřina Frőhlichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2018 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/939/2018, zo dňa 05.10.2018 (zverejnenie v OV 197/2018), bol na majetok
úpadcu Jiřina Frőhlichová, nar. 14. 10.1955, trvale bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec, vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej
podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica. Správca konkurznej
podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo telefonicky na tel.
č. 0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K091927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 6 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 225 388
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. „v
konkurze“, so sídlom Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388, (ďalej len ,,Úpadca“) v súlade
s ust. § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácie a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení nesk. predpisov, v spojení s udeleným záväzným pokynom zástupcom veriteľov vyhlasuje, V.
kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty zapísanej do súpisu majetku
konkurznej podstaty Úpadcu.
Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je iná majetková hodnota zapísaná do súpisu majetku
všeobecnej podstaty Úpadcu:
1. Popis veci: Cenný papier; Hromadná akcia na meno v počte akcií: 280 ks; Menovitá hodnota akcie (ks):
33,1939 Eur; Emitent: COIMEX Invest a.s., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
31 562 949; Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota majetku: 9 294,30 Eur.
Adresa na doručenie záväznej ponuky je:
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Lehota na doručenie záväznej ponuky:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 16:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie;
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
označenie súpisovej zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za speňažovanú súpisovú zložku majetku - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade
rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma;
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
čestné prehlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá žiadne záväzky;
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., Prof.
Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ – Ponukové konanie PRODING
s.r.o. ,,v konkurze“.
Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.
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Vyhodnotenie záväzných ponúk:
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Osobitné ustanovenia:
vyhodnotenie záväzných ponúk je ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca oprávnený
všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť, a to najmä z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej
ceny.

Prvá arbitrážna k.s
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K091928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Dolniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/716/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/716/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca úpadcu : Roman Dolniak, nar. 26. 06. 1974, trvale bytom Mesto Hnúšťa, 981
01 Hnúšťa, obchodné meno Roman Dolniak, s miestom podnikania Vladimíra Clementisa 215, 981 01 Hnúšťa,
IČO: 34 972 309 v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty osobného motorového vozidla, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2018 zo dňa 25.10.2018.
Súpisová hodnota majetku je 450,00 Eur.
P.č. Druh
1
Osobné motorové vozidlo

Typ, VIN
Renault Megane, VIN VF1BA0F0G16944574

EČ
Rok výroby Umiestnenie Súpisová hodnota
RS760CK 1997
Hnúšťa
450,00 €

Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „DOLNIAK - ponukové
konanie“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Na obálky
predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, kópiu dokladu totožnosti.
Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
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5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne vo výške 50%
súpisovej hodnoty, ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K091929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiřina Frőhlichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2018 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: Jiřina
Frőhlichová, nar. 14. 10. 1955, trvale bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec, s poukazom na ust. § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.

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 vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011
2215 5005. 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; 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.

K091930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiřina Frőhlichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2018 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/939/2018, zo dňa 05.10.2018 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Jiřina Frőhlichová, nar. 14. 10.1955, trvale bytom
Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec (ďalej aj ako „Úpadca“). Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom
12.10.2018.
JUDr. Peter Škrabák, správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, značka správcu S 1823 (ďalej aj ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu
Úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 197/2018 dňa
11.10.2018.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th
of May 2000, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica,
proc. No 2OdK/939/2018 (hereinafter referred to as the „Resolution“) bankruptcy procedure was declared
on the assets of following bankrupt: Jiřina Frőhlichová, born in 14. 10.1955, domicile Rúbanisko II 425/60,
984 03 Lučenec, Slovakia (hereinafter referred to as the „Bankrupt“ or „Debtor“). The bankruptcy
procedure is considered as declared on 12.10.2018.
JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, identification
number of the trustee S 1823 (hereinafter referred to as the „Bankruptcy administrator“ or „Trustee“), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Resolution was published in Commercial Journal of Slovak republic No.: OV 197/2018 dated on
11.10.2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese: JUDr. Peter Škrabák,
správca, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
„the BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in on original to the Bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Peter Škrabák, Office seat at: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku 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.
If the creditor delivers the application to the Bankruptcy Administrator at a later date, the creditor shall be
considered, but the creditor may not exercise the right to vote. Creditor have to lodge their claim until the
trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.

Prihláškou je možné uplatniť aj pohľadávku, ktorá má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Creditor who have a claim against the another person as the Bankrupt, if this claim is secured with
security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge his claim in the same way.
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 alebo názov a sídlo veriteľa
a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
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The registration has to be filled in a specials registration form and fulfill the requirements stated by the
laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the 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 bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poriadia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject matter and the legal reason for the creation of the security right.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with Professional diligence.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered.
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic,
a representative with an address or seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or residence or seat is not obvious from
the documentation of the debtor.
JUDr. Peter Škrabák, správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)
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K091931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Pacherová - HL MANAŽMENT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 403, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 425 081
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 435/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/435/2018
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: Helena Pacherová, nar. 16.6.1960, bytom
Banská Belá 403, 966 15 Banská Belá, obchodné meno: Helena Pacherová – HL MANAŽMENT, s miestom
podnikania Banská Belá 403, 966 15 Banská Belá, IČO: 37425081, ako ustanovený správca na základe
Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 22.5.2018, č.k. 2OdK/435/2018, zverejneného dňa 28.5.2018
v Obchodnom vestníku č. 101/2018, 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

K091932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Pacherová - HL MANAŽMENT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 403, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 425 081
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 435/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/435/2018
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: Helena Pacherová, nar. 16.6.1960, bytom
Banská Belá 403, 966 15 Banská Belá, obchodné meno: Helena Pacherová – HL MANAŽMENT, s miestom
podnikania Banská Belá 403, 966 15 Banská Belá, IČO: 37425081, ako ustanovený správca na základe
Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 22.5.2018, č.k. 2OdK/435/2018, zverejneného dňa 28.5.2018
v Obchodnom vestníku č. 101/2018, 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
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správca konkurznej podstaty

K091933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hriňová -, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 24/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 24/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty úpadcu Miroslav Petrus, nar. 23.06.1977, trvale bytom mesto Hriňová, 962 05 Hriňová, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4K 24/2016, týmto v súlade s ustanovením § 96
ods. 2) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Jaroslav Bako, správca

K091934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Hámorníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/858/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/858/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Žaneta Hámorníková, nar. 28. 05. 1972, trvale bytom Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné meno
Žaneta Hámorníková, s miestom podnikania Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41 908 821, týmto v
súlade s § 167l ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Mesto Veľký Krtíš, J.A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO : 00 319 651
v celkovej prihlásenej sume 87,60 Eur.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K091935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Vanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bašta 87, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4 OdK 656/2018 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/656/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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: Darina Vanková, nar. 16.12.1947, bytom
Nová Bašta 87, 980 34 Nová Bašta, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská
Bystrica zo 17.7.2018, č.k. 4OdK/656/2018, zverejneného dňa 24.7.2018 v Obchodnom vestníku č. 141/2018,
týmto v zmysle § 167m a §34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.12.2018 o 10,30 hodine na 3. poschodí
administratívnej budovy na adrese Bojnická 10 v Bratislave s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver

Pri prezencii sa totožnosť veriteľov preukazuje predložením dokladu totožnosti, pri právnických osobách
aktuálnym výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti osoby oprávnenej v jej mene konať. Osoby,
ktoré nie sú štatutárnym orgánom veriteľa právnickej osoby predložia tiež plnomocenstvo alebo poverenie na
zastupovanie veriteľa na schôdzi veriteľov. Prezencia začína o 10,15 hod.

JUDr. Martin VINARČÍK
Správca
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K091936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9.mája 2142 / 15, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/819/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch
počasstránkových hodín od 8:00 do 16:00 hod.Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese správcu, emailom: abalazikova@yahoo.com alebo telefonicky na tel. č.048/414 71 46, mobil:
0905 770 457.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K091937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9.mája 2142 / 15, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/819/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
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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
považuje za zistenú.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K091938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9.mája 2142 / 15, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/819/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca („ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka Zdenko Bartoš, nar.: 7.11.1976, trvale bytom: 9. mája 2142/15, 977 03
Brezno, obchodné meno: Zdenko Bartoš, s miestom podnikania: 9. mája 2142/15, 977 03 Brezno, IČO: 50281658
(„ďalej len dlžník“) bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/819/2018 zo dňa 03.09.2018,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 174/2018 zo dňa 10.09.2018 vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica. Uznesením
súdu zo dňa 23.10.2018 uverejnenom v OV č. 211/2018 zo dňa 02.11.2018 bol JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom
kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica odvolaný z funkcie správcu a za správca bola ustanovená
JUDr. Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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 Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Zdenko Bartoš, born: 07.11.1979, residence: 9. Mája 2142/15, 977 03
Brezno, business name: Zdenko Bartoš, business place: 9. Mája 2142/15, 977 03 Brezno, identification
number: 50281658 (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/819/2018 dated 03.09.2018, published in
Commercial Bulletin no. 174/2018 dated 10.09.2018 and bankruptcy administrator was declared JUDr.
Peter Tonhauser, Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica. By a court order dated 23.10.2018 published in
OV no. 211/2018 of 02.11.2018 was JUDr. Peter Tonhauser, with the seat of Ján Cikker 8, 974 01 Banská
Bystrica revoked as bankruptcy administrator and appointed as administrator JUDr. Andrea Balažikova,
PhD, Horná 65 / A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Parliament and the Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

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

210

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

K091939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danica Flochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 1354/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/890/2018 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/890/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Danica Flochová, nar. 29.01.1958, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, korešpondečná
adresa: Jabloňová 1354/10,960 01 Zvolen, obchodné meno: Danica Flochová, s miestom podnikania Nám.
SNP 37, 960 01 Zvolen, IČO: 37548158, č. k. 2OdK/890/2018 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu
26.11.2018 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne
majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K091940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kapusta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 126, 967 01 Krahule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/814/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/814/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Marian
Kapusta, nar. 03.07.1953, trvale bytom Krahule 126, 967 01 Krahule, č. k. 2OdK/814/2018, v súlade s ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Jandová, správca

K091941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Belan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkanovská 32/8, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/552/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/552/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Belan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkanovská 32/8, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1966
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/552/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/552/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Peter Belan, nar. 03.03.1966, trvale bytom
Vlkanovská 32/8, 976 31 Vlkanová; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Belan, s miestom
podnikania Vlkanovská 32/8, 976 31 Vlkanová, IČO: 45 864 853 (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Úpadcu končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Novomestská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 121, 985 11 Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/940/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/940/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Novomestská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 121, 985 11 Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/940/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/940/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Magdaléna Novomestská, nar. 28.05.1964,
trvale bytom Lehôtka 121, 985 11 Lehôtka (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Úpadcu končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľaš 433, 962 12 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj majetkovú hodnotu dlžníka – cenné papiere:
Por.
Druh
č.

Forma

Podoba/
Verejný

Nominálna
Mena hodnota
ISIN

Emitent

Počet Poznámka (záložné právo, Hodnota
kusov súdne konanie a pod.)
v EUR
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kusov súdne konanie a pod.)

v EUR

zaknihovaná/
Centrálny
depozitár
EUR 33,19
Akcia
Na
cenných
kmeňová doručiteľa papierov SR,
a.s.
TC01

1.
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SLOVNAFT,
a.s.,
Vlčie
hrdlo 1, 824
CS0009004452
6
12 Bratislava,
IČO:
31322832

v EUR

Záložné
právo
podľa
rozhodnutia Colného úradu
Banská Bystrica č. 5954/20085131 z 29.1.2008 (inf. k zál.
právu 800000019565), veriteľ:
Colný úrad Banská Bystrica,
zabezpečená
pohľadávka
420,v sume 49.806,05 € titulom
colného dlhu na základe
rozhodnutia Colného úradu
Banská
Bystrica
č.
0516103002982 zo 17.7.2000
Poradie
zabezpečovacieho
práva: prvé poradie

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 10
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/25/2018, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu,
číslo účtu v tvare IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo
fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva) a (b) písomné vyhlásenie, že zaplatia
všetky poplatky a odplaty spojené s prevodom a prepisom nadobúdaných cenných papierov.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K091946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/9/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu COIMEX, a.s. „v konkurze“, so
sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316, sp. zn. 1R/9/2015, týmto v súlade
s ust. § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov so súhlasom
príslušného orgánu zo dňa 25.09.2018 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovný majetok, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa nepodarilo speňažiť ani vo dvoch (2) kolách ponukového konania:
Druh: Peňažná pohľadávka
P.č. Dlžník
Mena Celková
suma
2. Skalka
aréna Eur 30.675,83
s.r.o.
Partizánska
cesta 3
974 01 Banská
Bystrica
IČO:
44 212
739
Deň vylúčenia: 27.11.2018

Právny dôvod

Súpisová
hodnota v Eur
Peňažná náhrada z titulu uplatneného odporovacieho práva na súde podľa § 57 30.675,83
a nasl. ZKR – rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 43CoKR/16/2017 zo
dňa 15.06.2017, právoplatné dňa 11.07.2017

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K091947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Hámorníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/858/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/858/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu Žaneta Hámorníková, nar. 28. 05. 1972, trvale bytom Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš, s miestom
podnikania Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41 908 821, v zmysle § 167j a §167k zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle neskorších predpisov zverejňuje súpis oddelenej podstaty :
Súpis oddelenej podstaty č. 1
Zabezpečený veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Položka č. 1
Predmet zabezpečenia : Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2166, k.ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký
Krtíš
Vlastník : Žaneta Hámorníková, Venevská 763/15, 990 01 Veľký Krtíš, spoluvlastnícky podiel : 1/1
Celková súpisová hodnota majetku : 38 700,00 Eur
Číslo parcely
2978

Popis stavby
byt č. 22, 2. posch., vchod 15

Súpisné číslo
763

č. LV
2166

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Katastrálne územie
Veľký Krtíš

- a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 86/2518

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, 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

215

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

K091948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 363, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-727-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1079/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Ján
Oláh, Jilemnického 363/, 981 01 Hnúšťa, IČO: /r.č.: / nar.: 15.03.1961, 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 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@tkak.sk

K091949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 363, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-727-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1079/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Ján
Oláh, Jilemnického 363/, 981 01 Hnúšťa, IČO: /r.č.: / nar.: 15.03.1961, 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: SK85 0900 0000 0004
0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 727; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Ján Oláh

K091950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 363, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-727-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1079/2018
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: Ján Oláh, Jilemnického
363/, 981 01 Hnúšťa, IČO: /r.č.: / nar.: 15.03.1961 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/1079/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.11.2018. 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: JUDr. Tomáš Kohút, správca 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
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
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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 Ján Oláh, Jilemnického 363/, 981 01 Hnúšťa, IČO: /Pers. ID no.: / born.: 15.03.1961 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 2OdK/1079/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal on 16th 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: JUDr. Tomáš Kohút, trustee, 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
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
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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 27.11.2018
In Zvolen, 27th of November 2018
JUDr. Tomáš Kohút, správca
JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K091951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Angyalová 515/70, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-309-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/235/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Nehnuteľnosti:

Druh

Výmera
v m2

Trvalé trávne
1892
porasty
Trvalé trávne
1137
porasty
Trvalé trávne
198
porasty
Trvalé trávne
687
porasty
Záhrada

67

Orná pôda

2194

Obec

K.Ú.

Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves

Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves
Dolná
Ves

Parc. č.
č.
LV

Hodnota
Spoluvlastnícky podiel
Hodnota pozemku Hodnota pozemku podľa
pozemku za m2 v
dlžníka
ako celku v €
podielu dlžníka v €
€

238

143 1/192

0,0225*

42,57

0,22

88

345 1/192

0,0225*

25,58

0,13

84

345 1/192

0,0225*

4,46

0,02

203

564 1/192

0,0225*

15,46

0,08

2/1

390 1/192

7,33

491,11

2,55

75/2

551 1/192

0,4202*

921,92

4,80

SKP, k.s. , správca dlžníka Eva Jošková

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

219

Obchodný vestník 231/2018

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

K091952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Giertl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/878/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/878/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Róbert Giertl, nar. 07. 03. 1986, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno, obchodné
meno Róbert Giertl, s miestom podnikania Štvrť Ladislava Novomeského 1234/19, 977 01 Brezno, IČO: 44 920
261, týmto v súlade s § 167l ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
Union zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO : 36 284 831
v celkovej prihlásenej sume 241,95 Eur.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K091953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka pod Brehmi 30, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/649/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/649/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka : Miroslav Farkaš, nar. 16.06.1963, trvale bytom
Lehôtka pod Brehmi 30, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, ustanovená do funkcie správcu na základe Uznesenia
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/649/2018- 12 zo dňa 13.07.2018 týmto, v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n
a m u j e po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka : Miroslav Farkaš, nar. 16.06.1963, trvale bytom Lehôtka pod Brehmi 30, 966 01 Lehôtka pod
Brehmi, sa končí.

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

Správkyňa má za preukázané v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a je tu dôvod na zrušenie konkurzu.

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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Týmto oznámením sa konkurz dlžníka : Miroslav Farkaš, nar. 16.06.1963, trvale bytom Lehôtka pod
Brehmi 30, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Zvolen 27.11.2018
Mgr. Katarína Milanská, správca

K091954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Illéš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodejov 309, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1965
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/538/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/538/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
A.
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
C-KN 164/1

Pozemky
Výmera v m2 LV č. Štát, obec, katastrálne územie

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR*

222

1/2

967

SR, Hodejov, Hodejov

205,35,-

*hodnota určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
B.
Typ súpisovej zložky:
Stavba
Parc. číslo Popis stavby Súp. č. LV č. Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú.

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR *

C-KN 164/1 Rodinný dom

1/2

309

967

SR, Hodejov, Hodejov, 309, Hodejov

2 500,-

* Pozn.: Podľa zisťovania správcu daný majetok má nižšiu hodnotu ako je nepostihnuteľná hodnota obydlia.
V takom prípade podľa ustanovenia § 167o ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po
odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. V prípade, že prihlásený veriteľ bude požadovať predaj nehnuteľnosti, správca
dá vypracovať znalecký posudok, ale len v tom prípade, ak daný veriteľ zloží finančné prostriedky na jeho
vypracovanie.
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

27.11.2018
§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnošt Váradi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovce 197, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/791/2018/S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/791/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Arnošt Váradi, nar. 15.12.1951, trvale
bytom Abovce 197, 980 44 Lenartovce, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok- piatok od 08:00 - 12:00 hod a
od 13:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom
nahlásení na tel.číslo 0905 959 993,alebo emailom akpekar@seznam.sk

S úctou
JUDr.Ing.Bernard Pekár, PhD.

Banská Bystrica, dňa 27.11.2018

K091956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arnošt Váradi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abovce 197, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/791/2018/S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/791/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Arnošt
Váradi, nar. 15.12.1951, trvale bytom Abovce 197, 980 44 Lenartovce,v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamuje veriteľom úpadcu číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania
pohľadávok.

Účet bol zriadený v Tatra banke a.s., č.ú.: SK76 1100 0000 0026 1309 6104.

S úctou
JUDr.Ing.Bernard Pekár,PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018

K091957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1975
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1050/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1050/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02. 11. 2018, sp. zn. 4OdK/1050/2018, ktoré bolo
zverejnené v OV č. 225/2018 dňa 22. 11. 2018 bol na dlžníka Roman Kandráč, nar. 12.12.1975, trvale bytom
R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy
RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty oznamuje
účastníkom konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od
08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle
0905 731 345 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 27. 11. 2018

K091958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1975
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1050/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1050/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca dlžníka: Roman Kandráč, nar. 12.12.1975, trvale bytom R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen v zmysle §
167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19, ods. 20 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: spisová značka konkurzného konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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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Rimavská Sobota, 27.11.2018
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K091959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1975
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1050/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1050/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Roman Kandráč, nar.
12.12.1975, trvale bytom R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok
úpadcu bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.11.2018, sp. zn. 4OdK/1050/2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 225/2018 dňa 22.11.2018 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, značka správcu: S1577 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 of 29th May 2000, as the trustee of bankrupt –
Roman Kandráč, nar. 12.12.1975, trvale bytom R. Jašíka 1867/9, 960 01 Zvolen (hereinafter referred to as the
„Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 02.11.2018, ref. No.
4OdK/1050/2018, published in the Commercial report No. 225/2018 of 22.11.2018 was proclaimed bankruptcy of
the bankrupt Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., with registered seat at Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, ref. No. of trustee: S1577 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného 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).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
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with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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.

In Rimavská Sobota, 27.11.2018
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., trustee of the bankrupt

K091960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/902/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/902/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Viliam Goral, nar. 20. 07. 1951, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom,
965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná adresa: Medzi vodami 11, 965 01 Žiar nad Hronom týmto
v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 27.11.2018
nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu
speňažovaný, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K091961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/317/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/317/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 25.07.2018, č. k. 5OdK/317/2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Iveta Bartošová, nar. 03. 05. 1964, trvale bytom Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská (ďalej aj
ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 146/2018 zo dňa 31.07.2018.

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

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
20.04.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 20.04.2018,
súčinností tretích osôb a z preskúmania osobných pomerov dlžníka zo dňa 15.08.2018 Správca zistil, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Iveta
Bartošová, nar. 03. 05. 1964, trvale bytom Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská, končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka - Iveta Bartošová, nar. 03. 05. 1964, trvale
bytom Námestie 1. Mája 460/8, 976 46 Valaská, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018

LEGES Recovery k.s., správca

K091962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Dlžníka podľa 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 nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: IBAN: SK37 1100 0000
0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

K091963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833
ako správca dlžníka Katarína Tuhárska, nar. 01.09.1986, trvale bytom Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad
Hronom, [korešpondenčná adresa: Tajovského 539/12, 965 01 Žiar nad Hronom] týmto oznamuje, že účastníci
konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu v príslušnej
kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica každý pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod.
do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.
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K091964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ktorého súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok bola doručená dňa 19.10.2018 predchádzajúcemu správcovi Dlžníka JUDr. Petrovi
Tonhauserovi, so sídlom Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. v zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
4/1
26 734,49
4/2
5 089,36
4/3
8 188,54
4/4
4 979,39

K091965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa Union zdravotná
poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831, ktorého súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok bola doručená dňa 19.10.2018 predchádzajúcemu správcovi Dlžníka JUDr. Petrovi
Tonhauserovi, so sídlom Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s. v zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
3/1
208,53
3/2
554,69
3/3
63,84
3/4
63,84
3/5
63,84
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K091966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Orbánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/356/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/356/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 02.08.2018, č. k. 5OdK/356/2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Mária Orbánová, nar. 02.12.1978, trvale bytom Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová (ďalej aj
ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 152/2018 zo dňa 08.08.2018.

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

V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
05.06.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 05.06.2018,
súčinností tretích osôb a z preskúmania osobných pomerov dlžníka zo dňa 24.09.2018 Správca zistil, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Mária
Orbánová, nar. 02.12.1978, trvale bytom Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka - Mária Orbánová, nar. 02.12.1978, trvale
bytom Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018

LEGES Recovery k.s., správca
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K091967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa Silverside, a.s.,
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 50 052 560, zast. VIVID LEGAL, s.r.o., Plynárenská 7/A, 807 915
Bratislava, IČO: 36 807 915, ktorého prihláška bola doručená dňa 11.10.2018 predchádzajúcemu správcovi
Dlžníka JUDr. Petrovi Tonhauserovi, so sídlom Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Silverside, a.s. v zozname pohľadávok
2/1

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]
5 276,71

K091968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tuhárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 500/32, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004, ktorého prihláška
bola doručená dňa 16.11.2018 predchádzajúcemu správcovi Dlžníka JUDr. Petrovi Tonhauserovi, so sídlom Jána
Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. v zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
5/1
23 955,02

K091969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koštová Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 160, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/975/2018 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/975/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné Záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Mariana
Koštová, nar. 29. 05. 1952, trvale bytom Uľanská cesta 6165/160, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno
Mariana Koštová, s miestom podnikania Novohradská 999/22, 990 01 Veľký Krtíš, IČO:43170200, podľa
ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti:
P.č.

Katastrálne
územie

List
vlastníctva

Parcely
reg.

Parcelné
číslo

1

Dolný
Harmanec

5

C

139

2

Dolný
Harmanec

59

C

118

3

Dolný
Harmanec

59

E

486/1

4

Dolný
Harmanec

279

E

165/2

Výmera v Druh
m2
pozemku
trvalý
449
trávnatý
porast
trvalý
501
trávnatý
porast
trvalý
1226
trávnatý
porast
62

záhrada

Spoluvlastnícky podiel
1

4

1

4

1

4

1

8

Cena za Výmera z
Súpisová
m2
podielu v m2 hodnota
0,10 €

0,10 €

0,10 €
3,00 €

112

125

306
7

11,20 €

12,50 €

30,60 €
21,00 €

550,00

75,30 €

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K091970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1709, správca úpadcu Alica Kvaková, nar.:
21.05.1967, bytom Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom, zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653, číslo zabezpečenej pohľadávky: 18,19, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 117/2016 dňa
17.06.2016 (K014366) a to vo vzťahu k veľkosti spoluvlastníckeho podielu úpadcu nižšie uvedených súpisových
zložiek ako aj ich súpisovej hodnoty:
Stavby:
Popis

Štát

Garáž č. 1232
Rodinný
dom

Slovenská
republika
s Slovenská

obec

K.ú.

č.
p.č.
LV

Žiar
nad Žiar
nad
Hronom
Hronom
58
Žiar
nad Žiar
nad

Spoluvlastnícky podiel
Ulica
úpadcu
Kukučínová
817/3 1/2
26
Kukučínová

Súpisné
číslo

Súpisová
hodnota

2833

2 000,00 €
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republika
Slovenská
republika

Letná kuchyňa
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Hronom
Hronom
58
Žiar
nad Žiar
nad
Hronom
Hronom
58

817/2 1/2

Deň vydania: 30.11.2018
26
Kukučínová
26

817/4 1/2

781

65 000,00 €

2834

1 500,00 €

Pozemky:
Druh
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
záhrady

plochy
plochy
plochy
plochy

Výmera v
Štát
m2
a
Slovenská
379
republika
a
Slovenská
117
republika
a
Slovenská
27
republika
a
Slovenská
34
republika
Slovenská
160
republika

obec
Žiar
Hronom
Žiar
Hronom
Žiar
Hronom
Žiar
Hronom
Žiar
Hronom

Katastrálne
územie
nad Žiar
Hronom
nad Žiar
Hronom
nad Žiar
Hronom
nad Žiar
Hronom
nad Žiar
Hronom

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota

58

817/1

1/2

4 700,00 €

58

817/2

1/2

1500,00 €

58

817/3

1/2

340,00 €

58

817/4

1/2

425,00 €

58

818

1/2

1 200,00 €

nad
nad
nad
nad
nad

Byty/ nebytové priestory:
Podiel
na
spoločných
častiach
a
spoločných
Orientačné
Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky
Súpisné
Číslo
zariadeniach Súpisová
Popis Štát
obec
Ulica
číslo
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
číslo
poschodia a
hodnota
vchodu
zastavanom
pozemku, na
ktorom
budova stojí
byt č. Slovenská Žiar nad Žiar
nad
Ul.
Š.
16 000,00
5
republika Hronom Hronom
2444 457
1/2
Moyzesa 434
26
2
6245/79357 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K091971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Bukajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 155, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1947
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1003/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1003/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. – platba v exekúcii č. 160/08 do konkurznej podstaty
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 156,86 €
RESKON, k.s. SKP
V Lučenci, 26.11.2018
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K091972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Kakara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 40/58 317/9,
965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1982
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/940/2018 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/940/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S 1826 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 03.10.2018, pod č. k. 4OdK/940/2018
ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Zdeno Kakara, nar. 10. 09. 1982, trvale
bytom Dukelských hrdinov 317/9, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 40/58, 965 01
Žiar nad Hronom, obchodné meno Zdeno Kakara, s miestom podnikania Slaská 169, 966 22 Lutila, IČO:
44263503 (ďalej aj ako „Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2018 zo dňa
09.10.2018 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
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. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „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 dlžníka Zdeno Kakara, nar. 10. 09. 1982, trvale bytom
Dukelských hrdinov 317/9, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 40/58, 965 01 Žiar
nad Hronom, obchodné meno Zdeno Kakara, s miestom podnikania Slaská 169, 966 22 Lutila, IČO: 44263503,
nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty.
V Lučenci, dňa 27.11.2018
RESKON, k.s., Správca

K091973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajkóová Anasztázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská 1650/3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/470/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/470/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:
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druh stavby

parcelné
č.

okres

obec

k.ú.

LV

Rimavská
Sobota

Rimavská
Sobota

Rimavská
Sobota

Rozostavaná záhradná
5652 chatka
3603/24

Deň vydania: 30.11.2018

podiel

hodnota v dátum
€
zápisu

1/1

9000 €

11.8.2018

dôvod
zápisu
§ 167h ods. 1
ZKR

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení zistil, že vyššie uvedené nehnuteľnosť je
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov: Vojtech Szajkó, nar. 27.12.1971 a Anastázia Szajkóová, nar.
28.04.1976.
Zo zoznamu dlžníka, ako aj zo samotného zisťovania správcu vyplýva, že k predmetnému nehnuteľnému majetku
si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek
veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ
povinný nahradiť náklady speňaženia.
Správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167o ods. 1 odhadom určil hodnotu podielu na nehnuteľnosti na
9000,- Eur
Vzhľadom na uvedené správca konkurznej podstaty má za to, že vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka
nemožno v konkurze speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca konkurznej podstaty týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok
finančných prostriedkov na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, ak má niektorí z veriteľov dlžníka za to,
že hodnota nehnuteľnosti má vyššiu hodnotu ako je nepostihnuteľná hodnota obydlia, môže správcovi konkurznej
podstaty predložiť znalecký posudok ohľadne hodnoty tejto nehnuteľnosti.
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K091974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kokles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty uverejnil v Obchodnom vestníku č. 193/2018 zo dňa 05.10.2018 pod K075335
vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu vo veci dlžníka Pavol Koles, nar.: 14.04.1953, bytom
Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa.
Z dôvodu nesprávne uvedeného mena dlžníka v záujme právnej istoty správca konkurznej podstaty
opätovne
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na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu – Okresný súd Banská Bystrica (zverejnený v OV č.
184/2018 zo dňa 24.09.2018 pod K071246) vylučuje:
majetok vedený v súpise všeobecnej podstaty publikovaný v OV č. 104/2014 zo dňa 03.06.2014 a OV č.
175/2016 zo dňa 12.09.2016 – 01 –kmeňová akcia, 1- na doručiteľa, v počte kusov 1, v menovitej hodnote
14,937263, poradové číslo 1, ISIN: CS0005044056, emitent TESLA Liptovský Hrádok, v súpisovej hodnote
17 Eur, 01 – kmeňová akcia, 1 – na doručiteľa, v počte kusov 5, v menovitej hodnote 14,937263, poradové
číslo 2, ISIN: CS0005044056, emitent TESLA liptovský Hrádok, v súpisovej hodnote 85 Eur
a
majetok všeobecnej podstaty vedený v súpise konkurznej podstaty publikovaný v OV č. 104/2014 zo dňa
03.06.2014 – peňažná pohľadávka, dlžník GMK – CONSULTING, s.r.o. Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa, IČO:
45 502 960, vyrovnací podiel vo výške 1966 Eur, súpisová hodnota 1966,- Eur.
zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Pavol Kokles, nar.: 14.04.1953, bytom Závodná 481/1, 982 01
Tornaľa.
JUDr. Radka Longauerová, správca

K091975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuna Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 521 / 5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/802/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/802/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Správca konkurznej podstaty JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Kuna, nar.: 22.03.1966, trvale bytom:
Novomeského 521/5, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno: Jaroslav Kuna, s miestom podnikania
Novomeského 521/5, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41 980 743, týmto v zmysle ust. § 167j ods.1 zák. č.
7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Por.č. Hromadná akcia na meno
druh
1.

č.
počet CP
menovitá
dátum
súpisová dátum
počet
hromadnej emitent
emisie
hodnota
emisie
hodnota zápisu
akcie
listinná
ZHS, a.s.,
IČO:36003174
15000ks
2ks 17,00 €
0649
sídlo: Priemyselná 18.07.2012 34,00 € 25.11.2018
12,
Žiar
nad
Hronom

forma podoba

kmeňová akcia
akcia
na
meno

K091976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Tököli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 393/11, 966 01 Hliník Nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1951
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Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, s.r.o.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/422/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/422/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje nižšie uvedenú súpisovú zložku zo súpisu konkurznej podstaty.
Správca spísal do konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Tököli, nar.06.11.1951, trvale bytom Priehradka
393/11, 966 01 Hliník nad Hronom (OV č. 181/2018) nehnuteľnosť:
Trojizbový byt v bytovom dome v obci Hliník nad Hronom, k. ú. Hliník nad Hronom
Adresa: Priehradka 393, Hliník nad Hronom
Číslo parcely na ktorej stavba stojí: 482/3
Súpisné číslo: 393
Číslo LV: 1439
Číslo bytu: 11
Podlažie: 1
Vchod: 2
Podiel na spoločných častiach a zariadeniach: 8168/245040
Podiel úpadcu 1/1 k celku
Nakoľko v rámci konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky veriteľov uspokojené z výťažku
speňaženia iného majetku dlžníka spísaného vo všeobecnej konkurznej podstate, vylučuje správca vyššie
uvedený majetok – trojizbový byt, tak ako je vyššie špecifikovaný z konkurznej podstaty dlžníka Vojtecha
Tököliho.

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
v Banskej Bystrici, dňa 27.11.2018

K091977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patráš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 454 / 8, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/690/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/690/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Ladislav Patráš, nar.: 19.07.1967, bytom Dolná 454/8, 976 11 Selce,
obchodné meno: Ladislav Patráš - IVP, s miestom podnikania Dolná 454/8, 976 11 Selce, IČO: 17 957 621, 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:
1. Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
36 062 235, vo výške 3 791,40 EUR.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K091978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urpínom 41 / 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/533/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/533/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1845 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Dušan Bučko, nar.: 21.06.1984, trvale bytom Pod Urpínom
41/14, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1
ZKR I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje týmto
ponukovým konaním nehnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemok
Súpisová
zložka č.

Druh

1

Zastavané
nádvoria

Výmera
v m2
plochy

a 100

Štát Obec

K.ú.

LV

parcela
č.

SR Banská
Bystrica

Slovenská
Ľupča

5241 2320/9

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

1/1

365 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 197/2018 zo dňa
11.10.2018.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001, vedený v Prima banka Slovensko, VS:35, Poznámka: Dušan
Bučko, v lehote na predkladanie ponúk. Správca si ponecháva právo odmietnuť nevýhodné ponuky záujemcov.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
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po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ DUŠAN BUČKO – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; 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.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosť
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosť
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Kontakt: dukatova.spravca@gmail.sk
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca Dušan Bučko

K091979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 632 / 15, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/899/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/899/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

osobné motorové vozidlo značky FORD
TRANSIT 100 EBC EBS, ev.č.: ZV 321CG,
300.00
rok
výroby
1992,
VIN:
WF0FXXGBVFNY77905

Dátum
zápisu do
súpisu
20.11.2018

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

hrdzavé,
v evidencii ODI
Nie
neprepísané na
dlžníka

Nie
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K091980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NC TRANSPORT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1290 / 0, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 313 539
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5K/17/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/17/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu NC TRANSPORT, s.r.o., Budovateľská 1290, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 45 313 539 (ďalej len ako „Úpadca“), 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
DȎVERA
Bratislava,
DȎVERA
Bratislava,

zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
1
IČO: 35 942 436
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
2
IČO: 35 942 436

Istina

Náklady
uplatnenia

z Celková
suma

1400,00 € 10,00 €

1 410,00 €

87,88 €

87,88 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K091981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fereta Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1902 / 73, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/686/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/686/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 5OdK/686/2018 zo dňa 15.11.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 226/2018 dňa 23.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Radko Fereta,
nar.: 27.07.1971, trvale bytom Laborecká 1902/73, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No. 5OdK/686/2018, dated November 15th 2018, published in Commercial Journal No. 226/2018 on
November 23th, 2018, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Radko Fereta,
birthdate: 27.07.1971, with domicile at Laborecká 1902/73, 066 01 Humenné, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2018 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on November 24th, 2018. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, company identification No.: 36 795 364
Slovakia. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as
claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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associated with lodged claims.
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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a 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. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška 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.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
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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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K091982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fereta Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1902 / 73, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/686/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/686/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radko Fereta, nar.: 27.07.1971, trvale bytom Laborecká 1902/73, 066 01
Humenné, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000
0010 9032 9030, BIC: UNCRSKBX. 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.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním
u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
(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.
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(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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fereta Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1902 / 73, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/686/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/686/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radko Fereta, nar.: 27.07.1971, trvale bytom Laborecká 1902/73, 066 01
Humenné, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11584 / 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1986
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Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/197/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/197/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania a vyhlásenie druhého kola ponukového konania
V súlade s § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č. 214/2018 dňa 07.11.2018
vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 39/2018 dňa 23.02.2018 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku: Hnuteľná
vec, pod por. č. 1. v súpisovej hodnote 800,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“):
1. osobný automobil Škoda Fabia
VIN: TMBJB164Y413144104
EČV: PO 155 AU
farba: zelená tmavá
stav: pojazdné
miesto: v užívaní dlžníka
Do prvého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil prvé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj vyššie špecifikovaného majetku.
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 119717.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:
a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
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d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 1OdK/197/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate. Podľa
vyjadrenia dlžníka motor vydáva klepotavé zvuky, odporúča opraviť brzdy, posilňovač riadenia, zadné
svetlo a autorádio; filtre a olej je potrebné vymeniť. Fotky automobilu sú k dispozícii pod odkazom:
https://drive.google.com/open?id=1kQPKWzbTgJdr-NEwq2vGliSc7BMfChP9
11. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
13. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Lukáš Kováč

K091985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 249, 059 12 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1968
Obchodné meno správcu:
1. oddlžovacia k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/638/2018 S1882
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/638/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca 1. oddlžovacia k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, značka správcu S1882, ako správca
dlžníka: Danka Balogová, nar.: 18.05.1968, trvale bytom Švábovce 249, 059 12 Švábovce, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie
uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do
14:30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
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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Kontakt: e-mail: spravca_po@hotmail.com

1. oddlžovacia k.s., správca

K091986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábovce 249, 059 12 Švábovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1968
Obchodné meno správcu:
1. oddlžovacia k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/638/2018 S1882
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/638/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca 1. oddlžovacia k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, značka správcu S1882, ako správca
dlžníka: Danka Balogová, nar.: 18.05.1968, trvale bytom Švábovce 249, 059 12 Švábovce, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK15 8330 0000 0023 0138 6321, vedený vo
Fio banke, a.s., pobočka zahraničnej banky; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 26382018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: spravca_po@hotmail.com

1. oddlžovacia k.s., správca

K091987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaško Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arm. gen. Svobodu 6460 / 30, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/452/2018 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/452/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/452/2018 zo dňa 17.8.2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Jozef Vaško, nar. 22.3.1957, Arm. gen. Svobodu 6460/30, 080 05 Prešov, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Vaško, IČO: 34906100, s miestom podnikania Arm. gen. Svobodu
6460/30, 080 01 Prešov a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so
sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 164/2018
zo dňa 24.8.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod podaním K 062558 a teda predmetné uznesenie
nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.8.2018.
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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Týmto ako správca dlžníka Jozef Vaško, nar. 22.3.1957, Arm. gen. Svobodu 6460/30, 080 05 Prešov
oznamujem, že postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len ZKR) som nezistil majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Vaško,
nar. 22.3.1957, Arm. gen. Svobodu 6460/30, 080 05 Prešov, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
2OdK/452/2018 zo dňa 8.8.2018 na majetok dlžníka: Jozef Vaško, nar. 22.3.1957, Arm. gen. Svobodu 6460/30,
080 05 Prešov, zrušuje.

V Prešove, 27.11.2018
JUDr. Miloš Hnat, správca

K091988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 57 / 14, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dominik Pastier, správca dlžníka Nikola Pechová, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 ZKR zverejňuje nasleeovný
súpis konkurznej podstaty dlžníka:
ku dňu podania žiadosti o zverejnenie súpisu (27.11.2018)
konkurzu.

n e b o l zistený žiaden majetok podliehajúci

Dominik Pastier - správca

K091989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 57 / 14, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2018 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dominik Pastier, správca dlžníka Nikola Pechová, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že ruší
konkurz na majetok dlžníka z dôvodu, že v predmetnom konkurze nebol zistený žiaden majetok podliehajúci
konkurzu, čím
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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konkurzná podstata nedokáže pokryť náklady konkurzu.
Dominik Pastier - správca

K091990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litmanová 102, 065 31 Litmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/158/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/158/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiaden majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka: Jana Virová, nar. 21.03.1965, trvale bytom Litmanová 102, 065 31 Jarabina, SR
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 5OdK/158/2018-21 zo dňa 12.04.2018 v spojení s opravným
uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 5OdK/158/2018-37 zo dňa 29.05.2018, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jana Virová, nar. 21.03.1965, trvale
bytom Litmanová 102, 065 31 Jarabina, SR zrušuje.
Správca

K091991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gadžo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 22 / 20, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/216/2018 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/216/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S911, správca dlžníka: Milan Gadžo, nar. 10.10.1972, bytom
Lesná 22/20, 067 61 Stakčín (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
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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Obchodnom vestníku SR č. OV 132/2018 zo dňa 11.7.2018, a to konkrétne súpisová zložka majetku s por. č. 1 –
osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, VIN: TMBEFF414S0047564, EČV: SV 145BF, v súpisovej hodnote
200,00 €.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.
II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania
V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka, a to na adrese správcu resp. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu:
judr.hnatmilos@centrum.sk .
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
- Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Miloš Hnat, 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: JUDr. Miloš Hnat, správca, Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „III. kolo
– verejné ponukové konanie – Milan Gadžo – hnuteľný majetok –NEOTVÁRAŤ.“
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena ..... ;
- 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 UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000
0014 4758 1002, v poznámke uviesť: Milan Gadžo, 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: judr.hnatmilos@centrum.sk, alebo
samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
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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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 konkrétnu súpisovú zložku 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.
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 27.11.2018
JUDr. Miloš Hnat, správca

K091992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexová Slavomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá 269/33, 059 17 Vernár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/432/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/432/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Slavomíra Alexová, nar. 21.12.1963, trvale
bytom Suchá 296/33, 059 17 Vernár, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že
po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K091993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Bohuslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hranovnica n/a, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Bohuslav Koky, nar. 26.09.1986, trvale 059
16 Hranovnica, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, predmetom
ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 1 208,17 eur a pohľadávky por. č. 2 v celkovej sume
50,00 eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K091994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Bohuslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hranovnica n/a, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu dlžníka Bohuslav Koky, nar. 26.09.1986,
trvale 059 16 Hranovnica, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K091995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 1142 / 27, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/535/2018 S1733
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Okresný súd Prešov
2OdK/535/2018
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Pompa, nar. 06.06.1972, trvale bytom
Petzvalova 1142/27, 059 01 Spišská Belá, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K091996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REMPO - INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1231/6 / 0, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 170 968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie:
3.kolo
JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759,
ako správca úpadcu REMPO – INVEST, s.r.o. v konkurze so sídlom 1. mája 1231/6, 093 01 Vranov nad
Topľou IČO: 36 170 968 vedenom Okresným súdom Prešov pod spisovou značkou 2K/43/2013 na základe
záväzného pokynu zástupcu veriteľov a príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“), týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania na predaj nehnuteľností zapísaných do súpisu oddelenej podstaty úpadcu, pričom stanovuje pre
3. kolo verejného ponukového konania tieto podmienky:
1. Vyhlasovateľom verejného ponukového konania je JUDr. Vladimír Šatník, správca s adresou kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, značka správcu S759 (ďalej ako „vyhlasovateľ“), ako správca úpadcu
REMPO – INVEST, s.r.o. v konkurze so sídlom 1. mája 1231/6, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 170 968
(ďalej ako „úpadca“).
2. Predmetom tohto ponukového konania je nehnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty úpadcu (ďalej len „Nehnuteľný majetok“), o kúpu ktorého nebol v 1. a 2. kole verejného
ponukového konania prejavený žiadny záujem:
súpisová zložka č. 1.- pozemok, parcela KN č. 250/1 o výmere 3162 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 516, kat. úz. Môťová, obec Zvolen, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1 , súpisová hodnota
15 810,- €. Zabezpečený veriteľ Daňový úrad Banská Bystrica, záložné právo na pohľadávky vedené
v zozname pohľadávok pod č. 4 a 5 zabezpečovacie právo v 1. poradí
súpisová zložka č. 2. - pozemok, parcela KN č. 250/2 o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 516, kat. úz. Môťová, obec Zvolen, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1 , súpisová hodnota
110,- €. Zabezpečený veriteľ Daňový úrad Banská Bystrica, záložné právo na pohľadávky vedené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zozname pohľadávok pod č. 4 a 5, zabezpečovacie právo v 1. poradí
3. Nehnuteľný majetok , t.j. jednotlivé súpisové zložky č.1 a 2 sú ponúkané na predaj jednotlivo ako
samostatné súpisové zložky.
4. Kupujúcim sa stane záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu.
5. Vyhlasovateľ na základe stanoviska zabezpečeného veriteľa ako príslušného orgánu má právo
odmietnuť všetky doručené ponuky a verejné ponukové konanie na predaj Nehnuteľného majetku zrušiť
(vyhlásiť za neúspešné) a následne vyhlásiť ďalšie kolo ponukového konania.
6. Záujemca o kúpu je povinný osobne alebo poštovou (príp. inou) prepravou doručiť vyhlasovateľovi na
adresu kancelárie ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením:“ PONUKA -NEOTVÁRAŤ – verejné
ponukové konanie – 2K/43/2013 REMPO-INVEST s.r.o. v konkurze.“
Lehota na predkladanie ponúk je do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku, pričom ponuky je potrebné predložiť najneskôr do 15. 00 hod. v posledný
deň lehoty. Lehota začína plynúť nasledujúci pracovný deň po zverejnení oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuky musia byť do tohto termínu doručené na adresu kancelárie vyhlasovateľa. Na neskôr
doručené ponuky sa neprihliada.
7. Ponuka na kúpu musí obsahovať písomné vyjadrenie, z ktorého bude nesporné, o odkúpenie ktorých
súpisových zložiek má záujemca záujem a návrh kúpnej ceny za každú súpisovú zložku.
Návrh kúpnej ceny nemôže byť nižší ako 25 % súpisovej hodnoty ponúkaného majetku. Ponuka musí
ďalej obsahovať presnú identifikáciu záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska,
dátum narodenia a rodné číslo v prípade fyzických osôb a obchodné meno, sídlo (miesto podnikania) a
IČO v prípade právnických osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov.
Ponuka právnickej osoby musí byť podpísaná osobami oprávnenými konať v mene právnickej osoby
podľa obchodného registra. V prípade, ak sa záujemca dá zastúpiť na základe plnomocenstva, podpis
splnomocniteľa na plnomocenstve, prípadne osoby oprávnenej konať, zapísanej v osobitnom registri,
musí byť overený.
Neoddeliteľnou prílohou ponuky na kúpu musí byť doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške
3.000,-€ na účet správcu SK75 0200 0000 0033 7645 0257, VS: 36170968.
Ponuka musí ďalej obsahovať čestné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na
kúpnu cenu v prospech oddelenej podstaty v prípade, že jeho predložená ponuka bude vyhodnotená ako
najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na jeho strane nepristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo
doplateniu kúpnej ceny.
Neúspešným záujemcom ponukového konania vyhlasovateľ vráti nimi zaplatenú zálohu na kúpnu cenu
v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania, a to na účet, z ktorého bola záloha
na kúpnu cenu zaplatená. Vyhlasovateľ nie je povinný neúspešným záujemcom písomne oznamovať
neúspech v ponukovom konaní.
8. Ponuka doručená vyhlasovateľovi v určenej lehote spĺňajúca všetky náležitosti je pre záujemcu
záväzná a vyhlasovateľom vymáhateľná. Späťvzatie ponuky musí byť doručené vyhlasovateľovi
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, v opačnom prípade vyhlasovateľ na späťvzatie
ponuky neprihliada.
9. Otváranie obálok s doručenými ponukami sa uskutoční za prítomnosti príslušného orgánu do 5
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii vyhlasovateľa. Z otvárania
obálok vyhlasovateľ spíše zápisnicu. Termín otvárania obálok je vyhlasovateľ povinný oznámiť
príslušnému orgánu najmenej tri dni vopred. Doručené ponuky je vyhlasovateľ povinný vyhodnotiť do 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok a po vyhodnotení je vyhlasovateľ povinný bezodkladne
požiadať príslušný orgán o odsúhlasenie výsledku ponukového konania. Príslušný orgán zašle
vyhlasovateľovi stanovisko v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o odsúhlasenie
výsledku ponukového konania. Po doručení súhlasného stanoviska príslušného orgánu vyhlasovateľ
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bezodkladne oznámi záujemcovi, že sa stal úspešným záujemcom a vyzve ho na uzavretie kúpnej zmluvy
a zaplatenie celej kúpnej ceny; rovnako postupuje vyhlasovateľ aj v prípade, že mu príslušný orgán
nedoručí svoje stanovisko do 5 pracovných dní od doručenia jeho žiadosti.
10. Kupujúci - úspešný záujemca v ponukovom konaní bude vybraný podľa výšky ponúknutej kúpnej
ceny zo všetkých záujemcov, ktorí splnia podmienky ponukového konania, o čom bude vyhlasovateľom
bezodkladne písomne informovaný.
11. V prípade, ak viacero záujemcov ponúkne rovnakú cenu, môže týchto záujemcov vyhlasovateľ
písomne vyzvať, aby v dodatočnej lehote 5 dní od doručenia výzvy ponuku navýšili, pričom úspešný
záujemca bude určený ako záujemca, ktorý dodatočne ponúkne najvyššiu cenu. Navýšenú ponuku je
potrebné doručiť vyhlasovateľovi na adresu kancelárie v zalepenej obálke s výrazným označením : „
PONUKA -NEOTVÁRAŤ- verejné ponukové konanie 2K/43/2013- REMPO- INVEST s.r.o. v konkurze“. Pokiaľ
niektorý zo záujemcov svoju ponuku nenavýši, platí, že z ponukového konania odstúpil; vyhlasovateľ mu
v takom prípade bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu a pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy
so záujemcom, ktorý svoju ponuku navýšil. Z otvárania obálok za prítomnosti príslušného orgánu
s doručenými navýšenými ponukami vyhlasovateľ spíše zápisnicu. Termín otvárania obálok je
vyhlasovateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu najmenej tri dni vopred. Doručené navýšené ponuky je
vyhlasovateľ povinný vyhodnotiť do 5 pracovných dní odo dňa otvárania obálok a po vyhodnotení je
vyhlasovateľ povinný bezodkladne požiadať príslušný orgán o odsúhlasenie výsledku ponukového
konania. Príslušný orgán zašle vyhlasovateľovi stanovisko v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti o odsúhlasenie výsledku ponukového konania. Po doručení súhlasného stanoviska príslušného
orgánu vyhlasovateľ bezodkladne oznámi záujemcovi, že sa stal úspešným záujemcom a vyzve ho na
uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie celej kúpnej ceny; rovnako postupuje vyhlasovateľ aj v prípade, že
mu príslušný orgán nedoručí svoje stanovisko do 5 pracovných dní od doručenia jeho žiadosti.
12. Kupujúci – úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, najneskôr do
5 pracovných dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy vyhlasovateľom. Okrem zákonnom stanovených
náležitostí kúpnej zmluvy bude predmetom zmluvy aj dohoda zmluvných strán o zriadení vecného
bremena spočívajúceho v práve prechodu pešo, motorovými a inými vozidlami v rozsahu potrebnom pre
riadny výkon vlastníckych a užívacích práv cez pozemok parc. č. 250/1, zast. plochy a nádvoria (súpisová
zložka č. 1) v prospech vlastníkov bytového domu súp. č. 679 na ulici Pribinovej č. 53, kat. úz. Môťova,
Zvolen.
13. Kupujúci -úspešný záujemca je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu v lehote do 5 dní od podpísania
kúpnej zmluvy. Zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov na účet vyhlasovateľa. Záloha
na kúpnu cenu uhradená úspešným záujemcom sa započíta na kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy.
V prípade, že kupujúci- úspešný záujemca z dôvodov na jeho strane nepristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy
alebo k doplateniu celej kúpnej ceny, uhradená záloha na kúpnu cenu prepadá ako poplatok za zmarené
ponukové konanie v prospech oddelenej podstaty a vyhlasovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy
a pokračovať v ponukovom konaní (v takom prípade sa novým úspešným záujemcom sa stane záujemca,
ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu; nový záujemca je
povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5 pracovných dní od podpísania kúpnej zmluvy), alebo toto kolo
ponukového konania zrušiť a vyhodnotiť ako neúspešné.
14. Ďalšie podrobnejšie informácie o súbore Nehnuteľného majetku alebo ponukovom konaní môže
záujemca získať v kancelárii správcu v úradných hodinách (v pracovných dňoch od 09:00 do15:00) alebo
na telefónnom čísle 0917 428 373.
15.Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou a ani verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl. Obchodného zákonníka a rovnako nie je verejnou súťažou
podľa ust. § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.

K091997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 294, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
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Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/652/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/652/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Mária Kokyová, nar. 20.02.1976, Nová Lesná 294, 059 86 Nová
Lesná, týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Deň zapísania majetku: 27.11.2018
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K091998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kovaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 49, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-722-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov správca úpadcu: Mária Kovaľová, Benkovce 49/, 094
02 Benkovce, IČO: /r.č.: / nar.: 07.03.1957, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K091999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kovaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 49, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
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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Spisová značka správcovského spisu: ODK-722-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov správca dlžníka: Mária Kovaľová, Benkovce 49/, 094
02 Benkovce, IČO: /r.č.: / nar.: 07.03.1957, 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: 722; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Mária Kovaľová

K092000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kovaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 49, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-722-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2018
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: Mária Kovaľová,
Benkovce 49/, 094 02 Benkovce, IČO: /r.č.: / nar.: 07.03.1957 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Prešov, sp. zn. 5OdK/648/2018 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 Hlavná 50, 080 01 Prešov, 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-arestrukturalizacia.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
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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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
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 Mária Kovaľová, Benkovce 49/, 094 02 Benkovce, IČO: /Pers. ID no.: / born.: 07.03.1957
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Prešov (District Court), No. 5OdK/648/2018 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., Hlavná 50, 080 01 Prešov 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-arestrukturalizacia.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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). 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.
V Prešove, dňa 27.11.2018
In Prešov, 27th of November 2018
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K092001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Vočko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 137, 067 32 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 121 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/436/2018 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/436/2018
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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náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka/čky:

Jaroslav Vočko, nar. 24.02.1960, bytom Rovné 137, 067 32 Rovné, IČO: 40121097

Podľa § 167v ods. 1, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (nebol zistený žiaden majetok) .

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.

V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vranov nad Topľou, 27.11.2018

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K092002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Mitro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 14/16, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/669/2018 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/669/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka Zdenek Mitro v konkurze, nar. 21.04.1957, bytom Lesná 16/14, 067 61 Stakčín, že
nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň v úradných hodinách
od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. čísle: 052 43
22 774.

K092003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/463/2018 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/463/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka/čky:

Zuzana Holubová, nar. 14.04.1980, bytom Magurská 6, 080 01 Prešov

Podľa § 167v ods. 1, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (nebol zistený žiaden majetok) .

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.

V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
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Vranov nad Topľou, 27.11.2018

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K092004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámečník Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiar 256, 059 55 Ždiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/87/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/87/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
Úpadca:
Peter Zámečník
nar. 05.07.1971
Ždiar 256, 059 55 Ždiar, SR

Sp.zn.: 2OdK/87/2018 S1498

1. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 2OdK/87/2018-24 zo dňa 07.03.2018 v právnej veci navrhovateľa:
Peter Zámečník, nar. 05.07.1971, Ždiar 256, 059 55 Ždiar, SR, zastúpený Centrom právnej pomoci, kancelária
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Zámečník, nar.
05.07.1971, Ždiar 256, 059 55 Ždiar, SR a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Martin Kirňak, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. 1498, so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, SR.
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V Obchodnom vestníku č. 99/2018, K035999 zo dňa 24.05.2018 bolo zverejnené „Súpis všeobecnej podstaty Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku por. č. 1 až 105“, celková súpisová
hodnota 655,76 €.
Na uvedený majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty správca vyhlásil I. kolo ponukového
konania v zmysle ust. § 167p v spojení s ust. § 167n ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z., ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 115/2018, K042381 zo dňa 15.06.2018. Do vyhláseného I. kola ponukového konania
boli správcovi doručené 3 Návrhy ponuky kúpnej ceny. Dňa 10.07.2018 sa v kancelárii správcu uskutočnilo
otváranie obálok doručených ponúk, pričom všetky predložené ponuka spĺňali všetky podmienky ponukového
konania. Ponuka č. 1 záujemcu: manžela Mgr. Michal Hlad a manželky Bc. Katarína Hladová bola vyhodnotená
ako najvyššia ponuka ponukového konania, preto správca dňa 13.07.2018 s úspešným záujemcom uzavrel Kúpnu
zmluvu.
V konkurznej veci úpadcu nebola prihlásená zabezpečená pohľadávka prednostného veriteľa a z tohto dôvodu
bola vytvorená iba všeobecná podstata.
V Obchodnom vestníku č. 149/2018, K056739 zo dňa 03.08.2018 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

2. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty špecifikovanej v bode 1. tohto Rozvrhu výťažku
predstavuje sumu 650,- Eur.
Výťažok znížený podľa ust. §167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a to:
Náklady konkurzu:

1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podľa ust. § 20 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č.
665/2005 Z. z. ............................. 97,28,- € bez DPH /116,73 € s DPH
·

Spôsob výpočtu odmeny správcu za speňaženie nehnuteľnosti:

Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi
odmena z výťažku takto::
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
·
·
·

16% z 3,- Eur = 0,48,- Eur
15% z (330,- Eur – 30,- Eur) (t.j. 300,- Eur) = 45,- Eur
14% z (3.330,- Eur – 330,- Eur) (t.j. 3.000,- Eur) = 420,- Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14% zo 700,- Eur (výťažok zo speňaženia) – 330,- Eur (t.j. 370,- Eur) = 51,80,- Eur
Na základe vyššie uvedeného predstavuje odmena: 0,48 + 45 + 51,80 = 97,28,- € bez DPH /116,73 € s DPH/.

2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu: 300,64 €
· Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24 písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z.
z. od 03/2018 - 11/2018 ............................. 240 €
· Poštovné (3x 1,20 €, 1x 1,65 €, 1x 1,40 €) ...................... 6,65 €
· Súdny poplatok 1,2% zo 700 € (výťažok) .......................... 8,40 €
· Notárske poplatky (JUDr. Iveta Andrášová notár) dňa 13.07.2018 .. 12,42 €
· Predpokladané náklady uspokojenia ............................... 33,20 €
(ust. § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.)
·
·

prevodné príkazy suma vo výške 6x 0,20,- Eur (poplatok za odoslanú platbu - elektronický podľa
SADZIBNÍKA ČSOB, a.s. platného k 01.01.2018 t. j. 1,20 €
náklady na vedenie účtu (4,-Eur/mesiac) t.j. 8x 4,- Eur (obdobie od 03/2018 do 11/2018) = 32 €

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 282,63 €
·
·

Príjem do podstaty z výťažku ..................................... 700,00 €
Náklady konkurzu ................................................. 417,37 €

Konečný rozvrh výťažku
V súlade s ust. § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. po odpočítaní nákladov konkurzu sa zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám (už zahrnuté v bode 2. „Predpokladané náklady uspokojenia“).
P.č. Veriteľ

Dátum
prihlásenia

%
podiel
veriteľa

1

04.06.2018

18,08 %

28.05.2018
03.04.2018
22.03.2018
23.03.2018
25.04.2018
100 %

22,70 %
6,45 %
0,55 %
32,97 %
19,25 %

2
3
4
5
6

Prihlásená
pohľadávka
(Eur)
CEE COLLECT FUND 1 LTD zast. AK 1.943,42,Gallo, s.r.o.
Prima banka Slovensko, a.s.
2.442,38,Slovenská konsolidačná
692,86,SR – Krajský súd v Bratislave
60,00,Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave 3.547,13,Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2.070,49,SPOLU:
10.756,28,-

uspokojenia Suma
uspokojenia:
(Eur)
51,10,64,15,18,25,1,55,93,18,54,40,-

282,63,-

Správca týmto vyzýva veriteľov, aby mu v lehote do 3 mesiacov od uverejnenia tohto podania v Obchodnom
vestníku oznámili čísla účtov v tvare IBAN prostredníctvom emailu na adresu spravca.kirnak@gmail.com
a zároveň upovedomuje o tom, že plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu
veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku pripadnú štátu ( ust. § 167u ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. ).Poučenie:
Správca
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K092005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Mitro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 14/16, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/669/2018 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/669/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!

(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“

(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“

(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“

(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“

(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu
osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.

(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“

(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/669/2018 - 20 zo dňa 07.11.2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Zdenek Mitro v konkurze, nar. 21.04.1957, bytom Lesná 16/14, 067 61 Stakčín a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 219/2018 zo dňa
14.11.2018. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
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Court Prešov, proc. no.: 5OdK/669/2018 - 20, dated on 07th November 2018 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Zdenek Mitro, born 21.04.1957, living Lesná 16/14, 067 61 Stakčín and
appointed us as the truste JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution
was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 219/2018 dated on 14th November 2018.
This resolution of the District Court Prešov.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
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 a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. 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,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
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lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
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 and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
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V / In Stará Ľubovňa, dňa / on 27th November 2018

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,

K092006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Mitro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 14/16, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/669/2018 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/669/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.11.2018, č. k. 5OdK/669/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Zdenek Mitro, nar. 21.04.1957, bytom Lesná 14/16, 067 61 Stakčín a do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka správcu S1179.
Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa 14.11.2018 pod podaním
„K086984“, a teda predmetné uznesenie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.11.2018. Vzhľadom
na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Zdenek Mitro, nar. 21.04.1957, bytom Lesná 14/16, 067 61 Stakčín,
zverejňujem číslo účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa
v predmetnom konkurznom konaní. Číslo účtu, na ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní je vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu:
0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 2302016, IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako
poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno veriteľa, resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého
pohľadávku veriteľ popiera.

K092007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Hangurbadžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 221, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/491/2018 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/491/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Rastislav Hangurbadžo, nar. 02.05.1953, Krížová Ves 221, 059 01 Spišská Belá, nie je zapísaný žiaden majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Vranove nad Topľou, 27.11.2018

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K092008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vikartovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelňa 1430/10, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/639/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/639/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Marián Vikartovský, nar.: 21.12.1968, trvale bytom Tehelňa
1430/10, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Deň zapísania majetku: 23.11.2018
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K092009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Šiváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 66, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
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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Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/481/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/481/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Božena Šiváková, nar.: 16.04.1956, trvale bytom Poštárka 66,
085 01 Bardejov, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/481/2018 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 aj „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty
nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta
ZKR, sa uverejnením tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR
zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (Ing.
Marta Prigancová, správca)

K092010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašková Beatrica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fándlyho 20, 040 17 Košice - Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1963
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/87/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/87/2017
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):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Beatrica Gašková, nar. 20. 11. 1963, bytom Fándlyho 20, 04017 Košice - Barca 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 08. 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

500 03 Česká
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
241,77 €

LawService Recovery, k.s., správca

K092011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šenki Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 95, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/388/2018 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/388/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 21.09.2018, sp.zn.: 32OdK/388/2018, ktoré bolo uverejnené v OV č.
187/2018 dňa 27.09.2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Gabriel Šenki, nar.
24.3.1991, bytom: Blažice 95, 044 16 Blažice, podnikajúci pod obchodným menom Gabriel Šenki,
s miestom podnikania Blažice 95, 044 16 Blažice, IČO: 50482921 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu
Krčovú, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Gabriel Šenki, nar. 24.3.1991, bytom: Blažice 95, 044 16 Blažice, podnikajúci pod obchodným menom
Gabriel Šenki, s miestom podnikania Blažice 95, 044 16 Blažice, IČO: 50482921 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Šenki, nar.
24.3.1991, bytom: Blažice 95, 044 16 Blažice, podnikajúci pod obchodným menom Gabriel Šenki,
s miestom podnikania Blažice 95, 044 16 Blažice, IČO: 50482921, sp. zn.: 32OdK/388/2018, v súlade s ust. §
167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca

K092012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Czető
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ibrányiho 1243/19, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/336/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/336/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR,, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka
ako aj písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 29.10.2018, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 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 dlžníka: Juraj Czető, nar. 12.10.1970, bytom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ibrányiho 1243/19, 077 01 Kráľovský Chlmec, zrušuje.

V Košiciach, dňa 27.11.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca

K092013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frčková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 850/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1953
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/264/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/264/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady 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 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: Alžbeta Frčková,
nar. 02.07.1953, bytom Cintorínska 850/1, 075 01 Trebišov (ďalej aj ako len „Dlžník“), 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 zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie
konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 27.11.2018

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K092014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustáv Čurgali
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 319/20, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/311/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/311/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 31OdK/311/2018 zo dňa 30.07.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Gustáv Čurgali, nar. 17.10.1979, bytom Letná 319/20, 048 01 Rožňava a zároveň do funkcie
správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice.
Súpis všeobecnej podstaty dlžníka bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 195/2018 dňa 09.10.2018.
Správca speňažoval hnuteľnú vec v ponukovom konaní, pričom sa nepodarilo speňažiť hnuteľnú vec tvoriacu
všeobecnú podstatu ani v 3. ponukových konaniach, pretože neboli doručené žiadne ponuky. Z uvedeného
dôvodu správca vylúčil hnuteľnú vec zo súpisu všeobecnej podstaty dňa 21.11.2018. O uvedený majetok
neprejavil záujem ani žiadny konkurzný veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 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 dlžníka: Gustáv Čurgali, nar. 17.10.1979, bytom
Letná 319/20, 048 01 Rožňava, zrušuje.

V Košiciach, dňa 27.11.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca

K092015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 503/1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/135/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/135/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie : Rázusova 1 ,040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter
Szabó, nar. 21.01.1980, bytom Pražská 503/1, 040 11 Košice, (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR
vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj peňažných pohľadávok dlžníka tvoriacej všeobecnú podstatu za
najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet ponukového konania:
číslo súp. popis majetku
zložky
1.
Peňažná pohľadávka

typ
súpisovej zložky

súpisová
hodnota v EUR

vlastník

spoluvl. deň
podiel
zápisu

dôvod zápisu
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2.

3.

4.

5.

Dlžník: Michal Ragan,
Kežmarská 8, 040 11
Košice
Pôžička
Peňažná pohľadávka
Dlžník: Radosllav Lacko,
Pražská 1, 040 11
Košice
Pôžička
Peňažná pohľadávka
Dlžník: Ján Kelbel,
Hrhov č. 251, 049 44
Hrhov
Pôžička
Peňažná pohľadávka
Dlžník: Zsolt Kerekeš,
Debraď 86, 045 01
Moldava nad Bodvou
Pôžička
Peňažná pohľadávka
Dlžník: Ladislav Lacko,
Krakovská 7, 040 01
Košice
Pôžička

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

Peňažná
pohľadávka

786,00 EUR
vymožené exekúciou
602,68 EUR
zostatok 183,32 EUR

Peter Szabó 1/1

23.05.2018 majetok vo
vlastníctve dlžníka

Peňažná
pohľadávka

29.112,49 Kč

Peter Szabó 1/1

23.05.2018 majetok vo
vlastníctve dlžníka

Peňažná
pohľadávka

605,19 EUR

Peter Szabó 1/1

20.07.2018 majetok vo
vlastníctve dlžníka

Peňažná
pohľadávka

179,50 EUR

Peter Szabó 1/1

20.07.2018 majetok vo
vlastníctve dlžníka

Peňažná
pohľadávka

20,00 EUR

Peter Szabó 1/1

20.07.2018 majetok vo
vlastníctve dlžníka

Bližšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na emailovej adrese: biros@atknet.sk, tel.
kontakt : 0905 647 948.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 31OdK/135/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
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- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. Košice, IBAN: SK91 0900 0000 0051 5019 3189, variabilný symbol:
311352018 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

Košiciach, dňa 27.11.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca

K092016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubovská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 440, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/347/2018 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/347/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 23.08.2018, sp.zn.: 26OdK/347/2018, ktoré bolo uverejnené v OV č.
167/2018 dňa 30.08.2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ľudmila Dubovská, nar.:
09.06.1963, bytom: Obchodná 440, 072 22 Strážske a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Lukáša Michaľova, so
sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1790.
Správca uverejnil v OV č. 224/2018 zo dňa 16.11.2018 súpis podstaty dlžníka, ktorý tvorí pohľadávka voči
dlžníkovi: Dana Kuchtová, Obchodná 253, 072 22 Strážske vo výške 1.159,65 €.
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Správca oznamuje súdu, že zaslal na uverejnenie do Obchodného vestníka prvé ponukové kolo na predaj
pohľadávky v nasledujúcom znení:
Vyhlásenie ponukového konania na predaj pohľadávky
Úpadca: Ľudmila Dubovská, nar.: 09.06.1963, bytom: Obchodná 440, 072 22 Strážske
JUDr. Lukáš Michaľov, správca vyhlasuje prvé kolo ponukového konania podľa ust. § 167p a §167q ZKR na
predaj pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi: Dana Kuchtová, nar.: 18.09.1969, bytom: Obchodná 253, 072 22
Strážske vo výške 1.159,65 EUR s príslušenstvom, ktorá je vymáhaná v exekučnom konaní na Exekútorskom
úrade JUDr. Jozefa Blaška, Kpt. Nálepku č. 8, 071 01 Michalovce, sp. zn.: EX 1171/2017, ktorá tvorí všeobecnú
podstatu za nasledujúcich podmienok:
1. Záujemca je oprávnený predkladať ponuku v lehote 15 dní od uverejnenia verejného ponukového konania.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná kúpna cena, ponúkaná kúpna cena musí byť najmenej však vo výške 500
€.
2.
Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na ponúkanú kúpnu cenu v plnom
rozsahu, inak sa na túto ponuku nebude prihliadať. Záloha bude pripísaná v prospech účtu úpadcu vedený v Fio
banke, číslo účtu IBAN: SK25 8330 0000 0027 0121 2769, najneskôr do 12:00 hodiny dňa, v ktorom končí lehota
na predkladanie ponúk.
3. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na odplatu v prípade
podpisu zmluvy o predaji pohľadávky. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu alebo
v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech
konkurznej podstaty Úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
4.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
·

·
·
·
·

presné označenie záujemcu o postúpenie pohľadávky Úpadcu (pri fyzickej osobe musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné
meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra, 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),
označenie Pohľadávky Úpadcu, na ktorú sa ponuka vzťahuje,
kúpnu cenu za Pohľadávku v eurách,
doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu v plnej výške,
číslo bankového účtu, na ktorý je Správca povinný vrátiť zálohu zloženú neúspešným záujemcom, alebo
na ktorý sa má záujemcovi vrátiť záloha zložená v prípade zrušenia ponukového konania zo strany
Správcu.

5.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk
6.
Záväzná ponuka musí byť doručená v lehote na podávanie ponúk stanovenej Správcom v uverejnenom
ozname o podmienkach ponukového kola na adresu kancelárie Správcu v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „KONKURZ Dubovská - NEOTVÁRAŤ“.
7.
Na ponuky doručené Správcovi po lehote sa nebude prihliadať. V prípade ak nebude záväzná ponuka
doručená včas, taká ponuka je neplatná.
8.

Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk Správcom.

9. Vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční do 7 dní odo dňa otvárania obálok. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúkaná kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
10. Správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi a uzavrie s úspešným
záujemcom zmluvu o postúpení pohľadávky do 10 dní odo dňa oznámenia výsledku ponukového konania.
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JUDr. Lukáš Michaľov, správca

K092017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Bačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1977
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/408/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/408/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nevlastní žiadny majetok.

V Košiciach, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K092018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Bačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1977
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/408/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/408/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Jozefína Bačová, nar. 20.03.1977, trvale bytom
Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Úpadcu
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K092019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baščan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 606/6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/73/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/73/2018
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 Jozef Baščan, nar. 18.08.1954, trvale bytom
Mudroňova 606/6, 040 01 Košice-Juh; podnikajúci pod obchodným menom Jozef Baščan - BS, s miestom
podnikania Mudroňova 606/6, 040 01 Košice-Juh, IČO:10 694 111 (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 Úpadcu:
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: obchodný podiel - 85 %
Obchodné meno: ISTROMED spol. s.r.o.
Sídlo: Mudroňova 6, 040 01 Košice
IČO: 36 526 207
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 12552V
Súpisová hodnota majetku: 5.642,97 €
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 do 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, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí 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, pričom 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 odo dňa
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.
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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 9OdK/73/2018 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 27.11.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K092020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Labina v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 128, 049 32 Kunova Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1980
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K 12/2016 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 K 12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Gabriel Labina v konkurze, nar. 30. 5. 1980, 049 32 Kunova Teplica 128 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 19. 12. 2018 o 9.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf
Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu
v konkurznom konaní a 4. 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.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K092021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hyacinta Vargová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.8.1972
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 OdK 312/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Deň vydania: 30.11.2018

26 OdK 312/2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Hyacinta Vargová v konkurze, nar. 1. 8. 1972, trvalý pobyt 040 11 Košice - Západ týmto zverejňuje oznam o
zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň 19. 12. 2018 o 9.30 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr.
Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu
správcu v konkurznom konaní a 4. 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.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K092022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Priška Balogová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1965
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 OdK 380/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK 380/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Priška Balogová v konkurze, Kostolný rad 15, 077 01 Kráľovský Chlmec, nar. 1. 1. 1965 týmto zverejňuje oznam
o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň 19. 12. 2018 o 10.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr.
Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu
správcu v konkurznom konaní a 4. 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.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár
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Deň vydania: 30.11.2018

K092023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Hmilanský v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1963
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 OdK 435/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK 435/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K092024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Hmilanský v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1963
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 OdK 435/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 OdK 435/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa vo všeobecnej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok,
práva ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018
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JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K092025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sklenár Šestina v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 12, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.6.1985
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 OdK 268/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 OdK 268/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa vo všeobecnej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok,
práva ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K092026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sklenár Šestina v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 12, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.6.1985
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 OdK 268/2018 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 OdK 268/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 27. 11. 2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.11.2018

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K092027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leľo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 410 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/392/2018 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/392/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Miroslav Leľo, nar. 31.03.1972, bytom: Narcisová 3, 040 11
Košice, týmto v zmysle ustanovania §167 ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len ZoKR /
uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 27.11.2018.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský

K092028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cipkala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrovo nábrežie 2092/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/335/2018 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/335/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Dlžník:
P.
č.
1.

Ján Cipkala, nar. 21.06.1970, bytom: Štúrovo nábrežie 2092/4, 052 01 Spišská Nová Ves

Druh
pozemku
Trv. tráv. porast

Výmera
v m2
948

Okres

Obec

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

Spišská
Nová Ves

Hnilčík

Hnilčík

806

2106/3

19/24716

0,01
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zast. pl.
a nádv.
Zast, pl.
a nádv.
Lesný
pozemok
Trv, tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Orná pôda

140
19
276340
3584
1920
1106
14055
917
429

11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Trv. tráv.
porast
Zast. pl.
a nádv.
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Zast. pl.
a nádv.
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Orná pôda

12628
245663
4073
1789
607
2082
1702
10036
15935
114
1277
982
1915

24.
25.

Trv. tráv.
porast
Orná pôda

2245
891

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Zast. pl.
a nádv.
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Orná pôda

2165
3597
17
319
54
374
280
1804

34.
35.

Ostatná
plocha
Orná pôda

36.

Ostatná

1235
1687
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Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
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Hnilčík

Hnilčík

806

2106/4

19/24716

0,14

Hnilčík

Hnilčík

806

2106/5

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

946

1934/1

19/24716

280,4

Hnilčík

Hnilčík

950

1973/1

19/24716

0,05

Hnilčík

Hnilčík

1039

150/1

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1040

2113

19/24716

1,12

Hnilčík

Hnilčík

1044

81

19/24716

14,26

Hnilčík

Hnilčík

1044

86

19/24716

0,93

Hnilčík

Hnilčík

1044

94

19/24716

0,11

Hnilčík

Hnilčík

1044

102/1

19/24716

12,81

Hnilčík

Hnilčík

1044

103

19/24716

249,3

Hnilčík

Hnilčík

1044

109

19/24716

4,13

Hnilčík

Hnilčík

1045

150/2

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

1934/4

19/24716

0,62

Hnilčík

Hnilčík

1213

1937

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

1942/1

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1213

1945

19/24716

10,18

Hnilčík

Hnilčík

1213

1947

19/24716

16,17

Hnilčík

Hnilčík

1213

1948/1

19/24716

0,12

Hnilčík

Hnilčík

1213

1949/1

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1213

1949/2

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

1959

19/24716

0,50

Hnilčík

Hnilčík

1213

1960/1

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

1960/2

19/24716

0,23

Hnilčík

Hnilčík

1213

1962

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

1965/1

19/24716

0,05

Hnilčík

Hnilčík

1213

1967

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1213

1968

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

1969

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

1971

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

1976

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

1978/1

19/24716

0,47

Hnilčík

Hnilčík

1213

1978/2

19/24716

1,25

Hnilčík

Hnilčík

1213

1980

19/24716

0,44
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39.

plocha
Trv. tráv.
porast
Ostatná
plocha
Orná pôda

40.

Orná pôda

41.

43.

Ostatná
plocha
Trv. tráv.
porast
Orná pôda

44.

Záhrada

45.

Orná pôda

46.

Trv. tráv.
porast
Orná pôda

37.
38.

4172
1700
336
1229
889

42.

524
594
1532
240
837

47.

1486
2577

48.
49.

Trv. tráv.
porast
Orná pôda

50.

Orná pôda

51.

Orná pôda

52.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Orná pôda

929
807
2072
3118

53.
54.

1569
693
2050

55.

59.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Orná pôda

60.

Orná pôda

61.

Orná pôda

62.

Orná pôda

63.

Orná pôda

64.

Orná pôda

65.

Orná pôda

66.

Trv. tráv.
porast
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast

56.
57.
58.

1961
2141
244
94548
1659
3151
1383
2167
1964
1661
3510

67.
68.
69.
70.

1723
9921
3284
4317
1311
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Spišská
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Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

Deň vydania: 30.11.2018

Hnilčík

Hnilčík

1213

1991/1

19/24716

4,23

Hnilčík

Hnilčík

1213

1991/3

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

1991/7

19/24716

0,34

Hnilčík

Hnilčík

1213

2003

19/24716

0,32

Hnilčík

Hnilčík

1213

2004

19/24716

0,23

Hnilčík

Hnilčík

1213

2006

19/24716

0,53

Hnilčík

Hnilčík

1213

2007

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

2008

19/24716

0,40

Hnilčík

Hnilčík

1213

2017

19/24716

0,24

Hnilčík

Hnilčík

1213

2020

19/24716

0,85

Hnilčík

Hnilčík

1213

2022

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1213

2023

19/24716

0,67

Hnilčík

Hnilčík

1213

2027

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2028

19/24716

0,21

Hnilčík

Hnilčík

1213

2029

19/24716

0,54

Hnilčík

Hnilčík

1213

2030

19/24716

0,81

Hnilčík

Hnilčík

1213

2031

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1213

2032

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2033

19/24716

0,53

Hnilčík

Hnilčík

1213

2034

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

2035

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

2036/1

19/24716

0,25

Hnilčík

Hnilčík

1213

2036/2

19/24716

95,94

Hnilčík

Hnilčík

1213

2049/1

19/24716

0,43

Hnilčík

Hnilčík

1213

2050

19/24716

0,82

Hnilčík

Hnilčík

1213

2051

19/24716

0,36

Hnilčík

Hnilčík

1213

2053

19/24716

0,56

Hnilčík

Hnilčík

1213

2056

19/24716

0,51

Hnilčík

Hnilčík

1213

2057

19/24716

0,43

Hnilčík

Hnilčík

1213

2058

19/24716

0,91

Hnilčík

Hnilčík

1213

2059

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

2060

19/24716

10,07

Hnilčík

Hnilčík

1213

2062

19/24716

3,33

Hnilčík

Hnilčík

1213

2065

19/24716

0,06

Hnilčík

Hnilčík

1213

2066

19/24716

0,02
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71.
72
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Trv. tráv.
porast
Orná pôda

3080
1786
718
4479
4639
2916
826
2974
3684
476
3204
731
406
438
142
74
619
933
1943
2776
1781

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Lesný
pozemok
Trv. tráv.
porast
Zast. pl.
a nádv.
Zast. pl.
a nádv.
Zast. pl.
a nádv.
Zast. pl.
a nádv.
Záhrada

732
2731
1393
95
33
69
517

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Zast. pl.
a nádv.
Zast. pl.
a nádv.
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.

8267
2128
140
225
55
2039

Konkurzy a reštrukturalizácie
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská

Deň vydania: 30.11.2018

Hnilčík

Hnilčík

1213

2067

19/24716

0,05

Hnilčík

Hnilčík

1213

2071/1

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

2071/2

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2073

19/24716

0,07

Hnilčík

Hnilčík

1213

2074

19/24716

0,07

Hnilčík

Hnilčík

1213

2075

19/24716

0,04

Hnilčík

Hnilčík

1213

2076

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2077

19/24716

0,04

Hnilčík

Hnilčík

1213

2078

19/24716

0,05

Hnilčík

Hnilčík

1213

2082

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

2084

19/24716

0,05

Hnilčík

Hnilčík

1213

2086

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2087/1

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2088

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2092/1

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

2092/4

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

2092/5

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1213

2093

19/24716

0,95

Hnilčík

Hnilčík

1213

2094

19/24716

1,97

Hnilčík

Hnilčík

1213

2095

19/24716

0,04

Hnilčík

Hnilčík

1213

2096

19/24716

0,46

Hnilčík

Hnilčík

1213

2100

19/24716

0,74

Hnilčík

Hnilčík

1213

2101/1

19/24716

0,04

Hnilčík

Hnilčík

1213

2101/2

19/24716

1,41

Hnilčík

Hnilčík

1213

2101/3

19/24716

0,10

Hnilčík

Hnilčík

1213

2101/4

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

2102

19/24716

0,07

Hnilčík

Hnilčík

1213

2103

19/24716

0,52

Hnilčík

Hnilčík

1213

2104/1

19/24716

0,12

Hnilčík

Hnilčík

1213

2104/2

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1213

2104/3

19/24716

0,00

Hnilčík

Hnilčík

1213

2104/7

19/24716

0,23

Hnilčík

Hnilčík

1213

2104/8

19/24716

0,06

Hnilčík

Hnilčík

1213

2105

19/24716

0,03
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porast
106. Zast. pl.
a nádv.
107. Lesný
pozemok
108. Lesný pozemok

3643
112
1405
10755

109. Lesný pozemok
15680
110. Lesný pozemok
82369
111. Trv. tráv.
porast
112. Trv. tráv.
porast
113. Trv. tráv.
porast
114. Trv. tráv.
porast
115. Orná pôda

1377
912
550
1937
1159

116. Zast. pl.
a nádv.
117. Záhrada

127
457

118. Orná pôda
1984
119. Orná pôda
604
120. Trv. tráv.
porast
121. Zast. pl.
a nádv.
122. Záhrada

1598
292
413

123. Záhrada
134
124. Záhrada
385
125. Zast. pl.
a nádv.
126. Trv. tráv.
porast
127. Záhrada

594
1877
499

128. Zast. pl.
a nádv.
129. Trv. tráv.
porast
130. Lesný pozemok

689
3515

Konkurzy a reštrukturalizácie
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

7646
131. Lesný pozemok

Deň vydania: 30.11.2018

Hnilčík

Hnilčík

1213

2106/1

19/24716

0,05

Hnilčík

Hnilčík

1213

2106/2

19/24716

0,11

Hnilčík

Hnilčík

1213

2110

19/24716

1,43

Hnilčík

Hnilčík

1213

2111

19/24716

10,91

Hnilčík

Hnilčík

1213

2116

19/24716

15,91

Hnilčík

Hnilčík

1213

2117

19/24716

83,58

Hnilčík

Hnilčík

1259

1940

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1259

1975/1

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1259

1989

19/24716

0,01

Hnilčík

Hnilčík

1259

1991/1

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1259

1994

19/24716

1,18

Hnilčík

Hnilčík

1259

1996

19/24716

0,13

Hnilčík

Hnilčík

1259

1997

19/24716

0,46

Hnilčík

Hnilčík

1259

2002

19/24716

0,51

Hnilčík

Hnilčík

1259

2009

19/24716

0,16

Hnilčík

Hnilčík

1259

2010

19/24716

0,02

Hnilčík

Hnilčík

1259

2012

19/24716

0,30

Hnilčík

Hnilčík

1259

2013

19/24716

0,42

Hnilčík

Hnilčík

1259

2014

19/24716

0,14

Hnilčík

Hnilčík

1259

2015

19/24716

0,39

Hnilčík

Hnilčík

1259

2016

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1259

2021

19/24716

0,03

Hnilčík

Hnilčík

1259

2107

19/24716

0,51

Hnilčík

Hnilčík

1259

2108

19/24716

0,70

Hnilčík

Hnilčík

1259

2109

0,05

Markušovce

Markušovce

188

2124

Markušovce

Markušovce

188

2124

Markušovce

Markušovce

188

2122

Markušovce

Markušovce

188

2122

Markušovce

Markušovce

188

2126

Markušovce

Markušovce

188

2126

Markušovce

Markušovce

188

2127

Markušovce

Markušovce

188

2127

Markušovce

Markušovce

188

2128

Markušovce

Markušovce

188

2128

19/24716
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704

Spišská Nová Ves
7646

132. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
4392

133. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
4392

134. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
1884

135. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
1884

136. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
1333

137. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
1333

138. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
71591

139. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
71591
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2,89
5,49
1,66
3,15
0,71
1,35
0,50
0,96
27,07
51,36

Obchodný vestník 231/2018
140. Lesný pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie
Spišská Nová Ves

109173
141. Lesný pozemok
109173
2169
2169

2130

Markušovce

Markušovce

188

2130

Markušovce

Markušovce

188

2131

Markušovce

Markušovce

188

2131

Markušovce

Markušovce

188

2132

Markušovce

Markušovce

188

2132

Markušovce

Markušovce

188

2135

Markušovce

Markušovce

188

2135

Markušovce

Markušovce

188

2142

Markušovce

Markušovce

188

2142

Markušovce

Markušovce

188

2173

Markušovce

Markušovce

188

2173

Markušovce

Markušovce

188

2176

Markušovce

Markušovce

188

2176

Markušovce

Markušovce

188

2177

Markušovce

Markušovce

188

2177

Markušovce

Markušovce

188

2178

Markušovce

Markušovce

188

2178

Markušovce

Markušovce

188

2179

Markušovce

Markušovce

188

2179

Markušovce

Markušovce

188

2180

Markušovce

Markušovce

188

2180

Markušovce

Markušovce

188

2181

Markušovce

Markušovce

188

2181

35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704

Markušovce

Markušovce

481

2040/1

62/106560

0,01

Markušovce

Markušovce

481

2087

62/106560

43,41

Markušovce

Markušovce

481

2092

62/106560

0,18

Markušovce

Markušovce

481

2128

62/106560

3,59

Markušovce

Markušovce

481

2036

62/106560

1,21

Markušovce

Markušovce

481

2037

62/106560

0,37

Markušovce

Markušovce

481

2038

62/106560

3,54

Markušovce

Markušovce

481

2039

62/106560

2,69

Markušovce

Markušovce

481

2043

62/106560

0,10

Markušovce

Markušovce

481

2044

62/106560

0,81

Spišská Nová Ves
3883

145. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
3883

146. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
4474

147. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
4474

148. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
4326

149. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
4326

150. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
14546

151. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
14546

152. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
10875

153. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
10875

154. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
226258

155. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
226258

156. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
16344

157. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
16344

158. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
6962

159. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
6962

160. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
9610

161. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
9610

162. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
163846

163. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
163846
326

Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

40327
6034

Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

3331
168. Orná pôda

41,28
78,32
0,82
1,56
1,47
2,79
1,69
3,21
1,64
3,10
5,50
10,44
4,11
7,80
85,56
162,3
6,18
11,73
2,63
4,99
3,63
6,89
61,96
117,5

Spišská Nová Ves
11561
12241

Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

3286
171. Orná pôda

Spišská Nová Ves
25625

172. Trv. tráv.
porast
173. Trv. tráv.
porast
174. Trv. tráv.

188

Spišská Nová Ves

144. Lesný pozemok

169. Trv. tráv.
porast
170. Lesný pozemok

Markušovce

Spišská Nová Ves

143. Lesný pozemok

166. Trv. tráv.
porast
167. Lesný pozemok

Markušovce
Spišská Nová Ves

142. Lesný pozemok

164. Trv. tráv.
porast
165. Lesný pozemok

Deň vydania: 30.11.2018

3344
26541

Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
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porast
175. Lesný pozemok

20910

Konkurzy a reštrukturalizácie
Nová Ves
Spišská Nová Ves

8651
176. Lesný pozemok

20199

Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

4350
179. Lesný pozemok
36502

19746
53285
18232
3484
11693
525

Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

62495
19374
12620
9721
2082
47524

Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

1142
194. Trv. tráv.
porast
195. Trv. tráv.
porast
196. Trv. tráv.
porast
197. Trv. tráv.
porast
198. Trv. tráv.
porast
199. Trv. tráv.
porast
200. Trv. tráv.
porast
201. Trv. tráv.
porast
202. Trv. tráv.
porast
203. Trv. tráv.
porast
204. Trv. tráv.
porast
205. Trv. tráv.
porast
206. Trv. tráv.
porast
207. Trv. tráv.
porast
208. Trv. tráv.
porast

481

2045

62/106560

0,64

Markušovce

Markušovce

481

2046

62/106560

9,31

Markušovce

Markušovce

481

2047

62/106560

146,4

Markušovce

Markušovce

481

2048

62/106560

0,62

Markušovce

Markušovce

481

2084

62/106560

4,68

Markušovce

Markušovce

481

2085

62/106560

39,30

Markušovce

Markušovce

481

2086

62/106560

1,68

Markušovce

Markušovce

481

2089

62/106560

0,60

Markušovce

Markušovce

481

2090

62/106560

1,62

Markušovce

Markušovce

481

2091

62/106560

0,56

Markušovce

Markušovce

481

2140

62/106560

0,11

Markušovce

Markušovce

481

2141

62/106560

0,36

Markušovce

Markušovce

481

2143

62/106560

0,02

Markušovce

Markušovce

481

2145

62/106560

67,27

Markušovce

Markušovce

481

2146

62/106560

0,59

Markušovce

Markušovce

481

2147

62/106560

0,38

Markušovce

Markušovce

481

2153/1

62/106560

0,30

Markušovce

Markušovce

481

2153/2

62/106560

0,06

Markušovce

Markušovce

481

2154

62/106560

1,45

Markušovce

Markušovce

481

2155

62/106560

1,23

Markušovce

Markušovce

943

2150

237/432000

0,03

Markušovce

Markušovce

943

2166

237/432000

0,03

Markušovce

Markušovce

943

2167

237/432000

5,56

Markušovce

Markušovce

943

5783

237/432000

1,69

Markušovce

Markušovce

943

5784

237/432000

0,35

Markušovce

Markušovce

943

2136

237/432000

0,04

Markušovce

Markušovce

943

2137

237/432000

0,22

Markušovce

Markušovce

943

2138

237/432000

0,03

Markušovce

Markušovce

943

2139

237/432000

0,80

Markušovce

Markušovce

943

2148

237/432000

0,06

Markušovce

Markušovce

943

2149

237/432000

1,18

Markušovce

Markušovce

943

2151

237/432000

0,02

Markušovce

Markušovce

943

2152

237/432000

0,12

Markušovce

Markušovce

943

2156

237/432000

2,79

Markušovce

Markušovce

943

2157

237/432000

0,04

Spišská Nová Ves
1565

188. Trv. tráv.
porast
189. Trv. tráv.
porast
190. Trv. tráv.
porast
191. Trv. tráv.
porast
192. Trv. tráv.
porast
193. Lesný pozemok

Markušovce

Spišská Nová Ves

180. Lesný pozemok
181. Trv. tráv.
porast
182. Trv. tráv.
porast
183. Trv. tráv.
porast
184. Trv. tráv.
porast
185. Trv. tráv.
porast
186. Trv. tráv.
porast
187. Lesný pozemok

Markušovce

Spišská Nová Ves
136070

177. Trv. tráv.
porast
178. Lesný pozemok

Deň vydania: 30.11.2018

1011
1194
193515
58687
12340
1445
7708
1159
27898
1919
40914
728
4207
97126
1357

Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
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209. Trv. tráv.
porast
210. Trv. tráv.
porast
211. Trv. tráv.
porast
212 Trv. tráv.
porast
213. Trv. tráv.
porast
214. Trv. tráv.
porast
215. Trv. tráv.
porast
216. Trv. tráv.
porast
217. Trv. tráv.
porast
218. Trv. tráv.
porast
219. Trv. tráv.
porast
220. Trv. tráv.
porast
221. Trv. tráv.
porast
222. Trv. tráv.
porast
223. Trv. tráv.
porast
224. Ostatná plocha

1897
5433
5433
762
762
24811
24811
325
325
440
440
404
404
10443
10443
1165

225. Ostatná plocha
1165
226. Trv. tráv.
porast
227. Trv. tráv.
porast
228. Trv. tráv.
porast
229. Trv. tráv.
porast
230. Trv. tráv.
porast
231. Trv. tráv.
porast
232. Trv. tráv.
porast
233. Trv. tráv.
porast
234. Trv. tráv.
porast
235. Trv. tráv.
porast
236. Trv. tráv.
porast
237. Trv. tráv.
porast
238. Trv. tráv.
porast
239. Trv. tráv.
porast
240. Trv. tráv.
porast
241. Trv. tráv.
porast
242. Trv. tráv.
porast
243. Trv. tráv.

503
360
28046
64032
12
96
57
58
102
124
100
203
104
927
559
1750
140

Konkurzy a reštrukturalizácie
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská

Deň vydania: 30.11.2018

Markušovce

Markušovce

943

2158

0,05

3249

237/432000
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704
35281/
172608800
5355/
13808704

Markušovce

Markušovce

1130

2123

Markušovce

Markušovce

1130

2123

Markušovce

Markušovce

1130

2125

Markušovce

Markušovce

1130

2125

Markušovce

Markušovce

1130

2129

Markušovce

Markušovce

1130

2129

Markušovce

Markušovce

1130

2133

Markušovce

Markušovce

1130

2123

Markušovce

Markušovce

1130

2134/1

Markušovce

Markušovce

1130

2134/1

Markušovce

Markušovce

1130

2134/2

Markušovce

Markušovce

1130

2134/2

Markušovce

Markušovce

1130

2175

Markušovce

Markušovce

1130

2175

Markušovce

Markušovce

1130

3249

Markušovce
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská

Markušovce
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská

1130
11797

56203/1

61/140792

0,00

11797

56203/2

61/140792

0,00

11797

56204/1

61/140792

0,46

11797

56204/1

61/140792

1,07

11797

56204/101

61/140792

0,00

11797

56204/201

61/140792

0,00

11797

56204/301

61/140792

0,00

11797

56204/401

61/140792

0,00

11797

56204/501

61/140792

0,00

11797

56204/601

61/140792

0,00

11797

56204/701

61/140792

0,00

11797

56204/801

61/140792

0,00

11796

7839/2

61/70396

0,00

11796

7855

61/70396

0,03

11796

7856

61/70396

0,01

11796

7857

61/70396

0,06

11796

7858

61/70396

0,00
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0,58
0,11
0,00
0,02
3,32
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,21
0,44
0,84
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porast
244. Trv. tráv.
porast
245. Trv. tráv.
porast
246. Trv. tráv.
porast
247. Trv. tráv.
porast
248. Lesný pozemok

306
101
139
10724
3735

Konkurzy a reštrukturalizácie
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská Nová Ves

3110
249. Lesný pozemok
13592
102023

11796

7859

61/70396

0,01

11796

7860

61/70396

0,00

11796

7861

61/70396

0,00

11796

7862

61/70396

0,36

11796

7864

61/70396

0,12

Teplička

Šafárka

1

1

19/24716

3,16

Teplička

Šafárka

1

2

19/24716

13,79

Teplička

Šafárka

1

3

19/24716

103,5

Teplička

Šafárka

1

4

19/24716

73,52

Teplička

Šafárka

1

7

19/24716

1,03

Teplička

Šafárka

1

8

19/24716

0,74

Teplička

Šafárka

1

15

19/24716

1,57

Teplička

Šafárka

1

16

19/24716

0,04

Teplička

Šafárka

1

18/1

19/24716

0,76

Teplička

Šafárka

1

18/2

19/24716

31,36

Teplička

Šafárka

1

18/3

19/24716

0,19

Teplička

Šafárka

1

28

19/24716

12,61

Teplička

Šafárka

1

32

19/24716

12,16

Teplička

Šafárka

1

33

19/24716

37,03

Teplička

Šafárka

1

37

19/24716

3,15

Teplička

Šafárka

1

19/1

19/24716

440,7

Teplička

Šafárka

1

20

19/24716

0,06

Teplička

Šafárka

1

21

19/24716

0,06

Teplička

Šafárka

1

22

19/24716

390,9

Teplička

Šafárka

1

23

19/24716

0,33

Teplička

Šafárka

1

24

19/24716

0,52

Teplička

Šafárka

1

25

19/24716

0,05

Teplička

Šafárka

1

26

19/24716

0,05

Teplička

Šafárka

1

27

19/24716

0,00

Teplička

Teplička

1149

101

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

133/1

61/70396

0,19

Teplička

Teplička

1149

133/3

61/70396

0,04

Teplička

Teplička

1149

143/5

61/70396

0,07

Teplička

Teplička

1149

305

61/70396

0,19

Teplička

Teplička

1149

744/6

61/70396

0,74

Spišská Nová Ves
72455
Spišská Nová Ves
72077
Spišská Nová Ves
51759
Spišská Nová Ves
1552
Spišská Nová Ves
2483
Spišská Nová Ves
53517
Spišská Nová Ves
30905
Spišská Nová Ves
187
Spišská Nová Ves
12427

260. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
11982

261. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
36497

262. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
3100

263. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
434355

264. Záhrada

Spišská Nová Ves
64

265. Zast.pl.
a nádv.
266. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
63
Spišská Nová Ves
385293

267. Trv. tráv.
porast
268. Trv. tráv.
porast
269. Trv. tráv.
porast
270. Trv. tráv.
porast
271. Trv. tráv.
porast
272. Zast. pl.
a nádv.
273. Trv. tráv.
porast
274. Trv. tráv.
porast
275. Zast. pl.
a nádv.
276. Trv. tráv.
porast
277. Zast. pl.
a nádv.

Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

Spišská Nová Ves

251. Lesný pozemok

258. Zast. pl.
a nádv.
259. Lesný pozemok

Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

Spišská Nová Ves

250. Lesný pozemok

252. Trv. tráv.
porast
253. Trv. tráv.
porast
254. Zast. pl.
a nádv.
255. Trv. tráv.
porast
256. Trv. tráv.
porast
257. Ostatná plocha

Deň vydania: 30.11.2018

Spišská Nová Ves
23210
Spišská Nová Ves
36321
Spišská Nová Ves
3711
Spišská Nová Ves
3707
Spišská Nová Ves
195
Spišská Nová Ves
442
Spišská Nová Ves
11826
Spišská Nová Ves
2351
Spišská Nová Ves
43
Spišská Nová Ves
11606
Spišská Nová Ves
464
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278. Trv. tráv.
porast
279. Lesný pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie
Spišská Nová Ves

255
21871

32465

745/1

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

764/1

61/70396

35,06

Teplička

Teplička

1149

764/10

61/70396

0,95

Teplička

Teplička

1149

765/9

61/70396

0,52

Teplička

Teplička

1149

765/10

61/70396

0,11

Teplička

Teplička

1149

765/11

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

765/12

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

765/14

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

765/15

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

765/16

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

765/23

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

770/6

61/70396

0,56

Teplička

Teplička

1149

770/7

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

814/20

61/70396

0,96

Teplička

Teplička

1149

933/7

61/70396

0,06

Teplička

Teplička

1149

957/3

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

1052/3

61/70396

0,41

Teplička

Teplička

1149

1465

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1504

61/70396

0,21

Teplička

Teplička

1149

1505/7

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1505/8

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1543/1

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1543/2

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1717/1

61/70396

880,4

Teplička

Teplička

1149

1730

61/70396

1,47

Teplička

Teplička

1149

1734

61/70396

4,92

Teplička

Teplička

1149

1739

61/70396

1,20

Teplička

Teplička

1149

1742/1

61/70396

1,65

Teplička

Teplička

1149

1742/2

61/70396

3,34

Teplička

Teplička

1149

1743

61/70396

5,38

Teplička

Teplička

1149

1745

61/70396

2,24

Teplička

Teplička

1149

1746/1

61/70396

4,28

Teplička

Teplička

1149

1746/3

61/70396

0,15

Teplička

Teplička

1149

1746/4

61/70396

0,19

Spišská Nová Ves
6668
Spišská Nová Ves
1018
Spišská Nová Ves
430
Spišská Nová Ves
1265
Spišská Nová Ves
86
Spišská Nová Ves
55
Spišská Nová Ves
300
Spišská Nová Ves
34961
Spišská Nová Ves
299
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
39
Spišská Nová Ves
1936
Spišská Nová Ves
254
Spišská Nová Ves
360
Spišská Nová Ves
13211
Spišská Nová Ves
47
Spišská Nová Ves
9
Spišská Nová Ves
434
Spišská Nová Ves
645
Spišská Nová Ves
549219

302. Zast. pl.
a nádv.
303. Zast. pl.
a nádv.
304. Zast. pl.
a nádv.
305. Zast. pl.
a nádv.
306. Zast. pl.
a nádv.
307. Zast. pl.
a nádv.
308. Zast. pl.
a nádv.
309. Zast. pl.
a nádv.
310. Zast. pl.
a nádv.
311. Zast. pl.
a nádv.
312. Zast. pl.

1149

Spišská Nová Ves

600

299. Trv. tráv.
porast
300. Trv. tráv.
porast
301. Lesný pozemok

Teplička

Spišská Nová Ves
591

292. Zast. pl.
a nádv.
293. Trv. tráv.
porast
294. Zast. pl.
a nádv.
295. Trv. tráv.
porast
296. Trv. tráv.
porast
297. Trv. tráv.
porast
298. Ostatná plocha

Teplička
Spišská Nová Ves

280. Lesný pozemok
281. Trv. tráv.
porast
282. Trv. tráv.
porast
283. Trv. tráv.
porast
284. Trv. tráv.
porast
285. Trv. tráv.
porast
286. Trv. tráv.
porast
287. Trv. tráv.
porast
288. Trv. tráv.
porast
289. Trv. tráv.
porast
290. Trv. tráv.
porast
291. Ostatná plocha

Deň vydania: 30.11.2018

Spišská Nová Ves
917
Spišská Nová Ves
3068
Spišská Nová Ves
748
Spišská Nová Ves
1028
Spišská Nová Ves
2085
Spišská Nová Ves
3356
Spišská Nová Ves
1396
Spišská Nová Ves
2672
Spišská Nová Ves
94
Spišská Nová Ves
120
Spišská Nová Ves
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a nádv.
313. Zast. pl.
a nádv.
314. Zast. pl.
a nádv.
315. Zast. pl.
a nádv.
316. Zast. pl.
a nádv.
317. Trv. tráv.
porast
318. Orná pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie

1512
16
258
584

1746/5

61/70396

2,42

Teplička

Teplička

1149

1746/6

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

1746/7

61/70396

0,41

Teplička

Teplička

1149

1746/8

61/70396

0,94

Teplička

Teplička

1149

1747

61/70396

5,48

Teplička

Teplička

1149

328

61/70396

0,09

Teplička

Teplička

1149

387

61/70396

0,11

Teplička

Teplička

1149

442

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

443

61/70396

0,06

Teplička

Teplička

1149

484

61/70396

0,05

Teplička

Teplička

1149

533/2

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

542/2

61/70396

0,10

Teplička

Teplička

1149

589

61/70396

0,09

Teplička

Teplička

1149

590

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

595

61/70396

0,87

Teplička

Teplička

1149

597

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

599

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

600

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

601

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

719

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

725

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

731

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

734

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

752

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

765/1

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

765/3

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

766

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

773

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

811

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

812

61/70396

0,09

Teplička

Teplička

1149

814/1

61/70396

1,35

Teplička

Teplička

1149

837

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

849/1

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

849/3

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

855

61/70396

0,02

Spišská Nová Ves
3420
Spišská Nová Ves
5676
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
1216
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
3205
Spišská Nová Ves
675
Spišská Nová Ves
1270
Spišská Nová Ves
1149
Spišská Nová Ves
633
Spišská Nová Ves
54071
Spišská Nová Ves
1054
Spišská Nová Ves
615
Spišská Nová Ves
895
Spišská Nová Ves
1139
Spišská Nová Ves
1069
Spišská Nová Ves
552
Spišská Nová Ves
779
Spišská Nová Ves
1869
Spišská Nová Ves
1523
Spišská Nová Ves
1199
Spišská Nová Ves
54
Spišská Nová Ves
108
Spišská Nová Ves
1457
Spišská Nová Ves
1733
Spišská Nová Ves
5802
Spišská Nová Ves
84455
Spišská Nová Ves
310
Spišská Nová Ves
86

345. Orná pôda

Spišská Nová Ves
129

346. Trv. tráv.
porast

1149

Spišská Nová Ves

324. Orná pôda
325. Trv. tráv.
porast
326. Trv. tráv.
Porast
327. Trv. tráv.
porast
328. Trv. tráv.
porast
329. Trv. tráv.
porast
330. Trv. tráv.
porast
331. Trv. tráv.
porast
332. Trv. tráv.
porast
333. Trv. tráv.
porast
334. Trv. tráv.
porast
335. Trv. tráv.
porast
336. Trv. tráv.
porast
337. Trv. tráv.
porast
338. Trv. tráv.
porast
339. Trv. tráv.
porast
340. Trv. tráv.
porast
341. Trv. tráv.
porast
342. Trv. tráv.
porast
343. Trv. tráv.
porast
344. Orná pôda

Teplička

Spišská Nová Ves

776
321. Trv. tráv.
porast
322. Trv. tráv.
porast
323. Orná pôda

Teplička
Spišská Nová Ves

1408
319. Trv. tráv.
porast
320. Orná pôda

Deň vydania: 30.11.2018

Spišská Nová Ves
1552
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347. Trv. tráv.
porast
348. Orná pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie
Spišská Nová Ves

1668

1652
4476
27102
26211
837

Teplička

Teplička

1149

945

61/70396

0,12

Teplička

Teplička

1149

947

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

956

61/70396

0,07

Teplička

Teplička

1149

957

61/70396

0,43

Teplička

Teplička

1149

1041

61/70396

0,42

Teplička

Teplička

1149

1051/1

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1076

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1077

61/70396

0,34

Teplička

Teplička

1149

1096/1

61/70396

0,15

Teplička

Teplička

1149

1176/2

61/70396

0,17

Teplička

Teplička

1149

1186

61/70396

0,09

Teplička

Teplička

1149

1218

61/70396

0,30

Teplička

Teplička

1149

1230/2

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

1286/1

61/70396

0,09

Teplička

Teplička

1149

1286/2

61/70396

0,09

Teplička

Teplička

1149

1349

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1355

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1356

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

1364

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1391

61/70396

0,62

Teplička

Teplička

1149

1398

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

1445

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1487

61/70396

0,05

Teplička

Teplička

1149

1488

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1489

61/70396

0,10

Teplička

Teplička

1149

1505

61/70396

0,67

Teplička

Teplička

1149

1511/2

61/70396

0,15

Teplička

Teplička

1149

1527

61/70396

0,04

Teplička

Teplička

1149

1528

61/70396

0,05

Teplička

Teplička

1149

1536

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1537

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1561

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

1572

61/70396

0,02

Spišská Nová Ves
318
Spišská Nová Ves
21044
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
5718
Spišská Nová Ves
18744
Spišská Nová Ves
1473
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
1181
Spišská Nová Ves
665
Spišská Nová Ves
644
Spišská Nová Ves
1269
Spišská Nová Ves
398
Spišská Nová Ves
385
Spišská Nová Ves
1836
Spišská Nová Ves
610
Spišská Nová Ves
599
Spišská Nová Ves
286
Spišská Nová Ves
1374
Spišská Nová Ves
41611
Spišská Nová Ves
1943

375. Trv. tráv.
porast
376. Trv. tráv.
porast
377. Trv. tráv.
porast
378. Trv. tráv.
porast
379. Trv. tráv.
porast
380. Trv. tráv.
porast
381. Orná pôda

0,03

Spišská Nová Ves

1169

373. Trv. tráv.
porast
374. Orná pôda

61/70396

Spišská Nová Ves

362. Orná pôda

371. Trv. tráv.
porast
372. Orná pôda

943

Spišská Nová Ves

2281

368. Trv. tráv.
porast
369. Trv. tráv.
porast
370. Orná pôda

1149

Spišská Nová Ves

1918

363. Trv. tráv.
porast
364. Trv. tráv.
porast
365. Trv. tráv.
porast
366. Trv. tráv.
porast
367. Ostatná plocha

Teplička

Spišská Nová Ves

357. Orná pôda
358. Trv. tráv.
porast
359. Trv. tráv.
porast
360. Trv. tráv.
porast
361. Orná pôda

Teplička
Spišská Nová Ves

7788
349. Trv. tráv.
porast
350. Trv. tráv.
porast
351. Trv. tráv.
porast
352. Trv. tráv.
porast
353. Trv. tráv.
porast
354. Trv. tráv.
porast
355. Trv. tráv.
porast
356. Orná pôda

Deň vydania: 30.11.2018

Spišská Nová Ves
2391
Spišská Nová Ves
3332
Spišská Nová Ves
360
Spišská Nová Ves
861
Spišská Nová Ves
1028
Spišská Nová Ves
1087
Spišská Nová Ves
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3174
382. Trv. tráv.
porast
383. Trv. tráv.
porast
384. Ostatná plocha

1657

Teplička

1149

1585

61/70396

0,24

Teplička

Teplička

1149

1589/4

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

1591/1

61/70396

0,02

Teplička

Teplička

1149

1608

61/70396

0,38

Teplička

Teplička

1149

1631/1

61/70396

1,34

Teplička

Teplička

1149

1632/1

61/70396

1,81

Teplička

Teplička

1149

1653

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1713/1

61/70396

0,48

Teplička

Teplička

1149

1713/2

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

1713/3

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1713/4

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1713/5

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1715/1

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1715/2

61/70396

0,00

Teplička

Teplička

1149

1716/1

61/70396

228,4

Teplička

Teplička

1149

1716/2

61/70396

1,01

Teplička

Teplička

1149

1717/1

61/70396

5,00

Teplička

Teplička

1149

1717/2

61/70396

3,08

Teplička

Teplička

1149

1717/3

61/70396

0,06

Teplička

Teplička

1149

1717/5

61/70396

0,03

Teplička

Teplička

1149

1730

61/70396

0,65

Teplička

Teplička

1149

90134/1

61/70396

0,04

Teplička

Teplička

1149

90134/2

61/70396

0,05

Teplička

Teplička

1149

90135

61/70396

0,08

Teplička

Teplička

1149

90136

61/70396

0,08

Teplička

Teplička

1149

90814/2

61/70396

0,01

Teplička

Teplička

1149

90849/1

61/70396

0,17

Teplička

Teplička

1149

91726/1

61/70396

0,04

Teplička

Teplička

1149

91751/1

61/70396

0,09

Spišská Nová Ves
1401
Spišská Nová Ves
235
Spišská Nová Ves
836

386. Orná pôda

Spišská Nová Ves
1130

387. Trv. tráv.
porast
388. Trv. tráv.
porast
389. Trv. tráv.
porast
390. Trv. tráv.
porast
391. Trv. tráv.
porast
392. Trv. tráv.
porast
393. Trv. tráv.
porast
394. Trv. tráv.
porast
395. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
334
Spišská Nová Ves
30194
Spišská Nová Ves
530
Spišská Nová Ves
202
Spišská Nová Ves
33
Spišská Nová Ves
228
Spišská Nová Ves
245
Spišská Nová Ves
61
Spišská Nová Ves
142490

396. Trv. tráv.
porast
397. Lesný pozemok

Spišská Nová Ves
63148
Spišská Nová Ves
3122

398. Trv. tráv.
porast
399. Trv. tráv.
porast
400. Trv. tráv.
porast
401. Ostatná plocha

Spišská Nová Ves
191865
Spišská Nová Ves
4000
Spišská Nová Ves
1691
Spišská Nová Ves
405

402. Trv. tráv.
porast
403. Zast. pl.
a nádv.
404. Zast. pl.
a nádv.
405. Zast. pl.
a nádv.
406. Trv. tráv.
porast
407. Orná pôda

Spišská Nová Ves
2497
Spišská Nová Ves
29
Spišská Nová Ves
47
Spišská Nová Ves
53
Spišská Nová Ves
895
Spišská Nová Ves
2193

408. Trv. tráv.
porast
409. Orná pôda

Spišská Nová Ves
2267
Spišská Nová Ves
1193

410. Dom

Teplička
Spišská Nová Ves

385. Orná pôda

Stavba

Deň vydania: 30.11.2018

Súpisné číslo Okres
145

Obec

Katastrálne územie

Teplička

Teplička

Spišská Nová Ves

LV

Parcelné číslo Spoluvl.
Súpis. hodn.
podiel dlž.
101
1149
61/70396 10,00
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Deň vydania: 30.11.2018

Súpisová hodnota majetku:

4.260,57 EUR

Deň zápisu majetku do súpisu majetku:

20.11.2018

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

V Košiciach, 27.11.2018
JUDr. Soňa Géciová, správca

K092029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life, životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31K/28/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31K/28/2017, správca úpadcu Rapid life, životná
poisťovňa, a.s. v konkurze IČO: 31 690 904 so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice podľa ust. § 76 ods. 3 ZKR
zverejňuje aktualizáciu a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpisová položka 11.:
Opis:
Druh: dlhopis
Podoba: zaknihovaný
Forma: na doručiteľa
Mena a nominálna hodnota: 1 €
Počet kusov: 17 884 ks
Názov CP: New World Res FRN 7/10/2020
ISIN: XS1107304625
Poradové číslo: nepridelené
Emitent: BXR Group Ltd. Holansko
Deň zapísania: 26.11.2018
Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu, dlhopisy registrované v Tatra banka a.s., výpis z investičného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 30.11.2018

účtu Tatra banky a.s.;

Súpisová položka 12.:
Opis:
Druh: dlhopis
Podoba: zaknihovaný
Forma: na doručiteľa
Mena a nominálna hodnota: 1 €
Počet kusov: 8 762 ks
Názov CP: New World Res FRN 7/10/2020
ISIN: XS1107305192
Poradové číslo: nepridelené
Emitent: BXR Group Ltd. Holansko
Deň zapísania: 26.11.2018
Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu, dlhopisy registrované v Tatra banka a.s., výpis z investičného
účtu Tatra banky a.s.;

Súpisová položka 13.:
Opis:
Druh: dlhopis
Podoba: zaknihovaný
Forma: na doručiteľa
Mena a nominálna hodnota: 1 €
Počet kusov: 6 572 ks
Názov CP: New World Res FRN 7/10/2020
ISIN: XS1107307487
Poradové číslo: nepridelené
Emitent: BXR Group Ltd. Holansko
Deň zapísania: 26.11.2018
Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu, dlhopisy registrované v Tatra banka a.s., výpis z investičného
účtu Tatra banky a.s.;
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Súpisová položka 14.:
Opis:
Druh: dlhopis
Podoba: zaknihovaný
Forma: na doručiteľa
Mena a nominálna hodnota: 16,25 €
Počet kusov: 60 ks
ISIN: DE000A1H3J67
Poradové číslo: nepridelené
Emitent: German Pellets GMBH
Deň zapísania: 26.11.2018
Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu, depozitár dlhopisov: Clearstream Banking SA, výpis
z majetkového účtu CP vedeného v ČSOB a.s.;

Súpisová položka 15.:
Opis:
Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným HLCS investments s.r.o. Košice so sídlom Garbiarska 2,
Košice, IČO:31 676 782, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 3440/V,
vo výške 100%, vklad v hodnote 544 182 €, splatené 544 182 €;
Deň zapísania: 26.11.2018
Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu, úpadca je jediným spoločníkom spoločnosti HLCS investments
s.r.o. Košice a vlastníkom obchodného podielu, výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel
Sro, vložka č. 3440/V.

V Košiciach dňa 26.11.2018
JUDr. Jana Závodská, správca

K092030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUCUS EU s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kaluža 776, 072 36 Kaluža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 071 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/2/2018 S1578
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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lehoty

JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587
ako správca úpadcu: LUCUS EU s.r.o., so sídlom Kaluža 776, 072 36 Kaluža, IČO: 46 071 547, týmto v zmysle
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
celková prihlásená suma vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 1 000,- EUR, titulom: pokuta podľa zákona č.
125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým č. 126.
JUDr. Veronika Kubriková, PhD., správca

K092031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paučo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 1, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/435/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/435/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/435/2018 zo dňa 18. októbra 2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 207/2018 zo dňa 25. októbra 2018 pod podaním č. K081154, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Paučo, narodený: 14.10.1966, bytom: Prakovce 1, 055 62 Prakovce,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, sp. zn.:
32OdK/435/2018 S1178, a to v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do
15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je možné vopred dohodnúť písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel.
čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 27. novembra 2018
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K092032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paučo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 1, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/435/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/435/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Miroslav Paučo, narodený: 14.10.1966, bytom: Prakovce 1, 055
62 Prakovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/435/2018 týmto v súlade s ust. §32
ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, a to IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v Tatra banke, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive, a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 (ZKR) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 27. novembra 2018

K092033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paučo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 1, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/435/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/435/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/435/2018 zo
dňa 18. októbra 2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2018 dňa 25. októbra 2018, pod
číslom oznámenia: K081154 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Paučo, narodený: 14.10.1966,
bytom: Prakovce 1, 055 62 Prakovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a
ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka
správcu: S1178.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of May 20th 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Košice I, dated
October 18th 2018, file No. 32OdK/435/2018, published in Commercial Gazette no. 207/2018 on October 25h
2018, the Court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Miroslav Paučo, narodený:
14.10.1966, bytom: Prakovce 1, 055 62 Prakovce Slovak republic, (hereinafter as the “Debtor”) and appointed
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the trustee Ing. Imrich Krupička S1178 with the registered Office Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2018 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Košice I came into force on October 26th 2018. The bankruptcy was declared as
of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Imrich Krupička, Mlynská 27, 040 01
Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 32OdK/435/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.
Creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Imrich Krupička, registered Office Mlynská
27, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 32OdK/435/2018. Applications that will not
be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be
not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfilment of certain condition or creditors, who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfil the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a 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. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgement of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
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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.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Application must not be corrected or amended.

Ing. Imrich Krupička, správca, Košice dňa 27. novembra 2018
Ing. Imrich Krupička, trustee, Košice, at November 27th 2018
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K092034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varanaiová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 74/14 74/14, 076 05 Brehov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/237/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/237/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka:Silvia Varanaiová, nar. 5.9.1973, bytom Letná 74/14, 076 05 Brehov, oznamuje
týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK96 0900 0000 0051 5220 9826, BIC: GIBASKBX.
Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera. 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
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,-€ a najviac
10.000.-€.

K092035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inžinierska 463 / 6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/457/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/457/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/457/2018 zo dňa 6. novembra 2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 218/2018 zo dňa 13. novembra 2018 pod podaním č. K086519, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Gabriel Horňák, narodený: 17.01.1962, bytom: Inžinierska 463/6, 040 11 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Horňák, s miestom podnikania: Inžinierska 6, 040 11 Košice-Západ,
IČO: 32 464 771, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.05.2014, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu, sp. zn.:
32OdK/457/2018 S1178, a to v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do
15:30 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín nahliadnutia do spisu je možné vopred dohodnúť písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel.
čísle: 0905 937 649 alebo e-mailom na krupicka@slovanet.sk.
Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 27. novembra 2018

K092036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inžinierska 463 / 6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/457/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/457/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Gabriel Horňák, narodený: 17.01.1962, bytom: Inžinierska 463/6,
040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Horňák, s miestom podnikania: Inžinierska 6, 040 11
Košice-Západ, IČO: 32 464 771, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.05.2014, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/457/2018 týmto v súlade s ust. §32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to IBAN: SK72 1100
0000 0029 3809 7586, vedený v Tatra banke, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive, a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 (ZKR) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 27. novembra 2018

K092037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inžinierska 463 / 6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/457/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/457/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32OdK/457/2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/457/2018 zo
dňa 6. novembra 2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2018 zo dňa 13. novembra 2018 pod
podaním č. K086519, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Gabriel Horňák, narodený: 17.01.1962, bytom:
Inžinierska 463/6, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Horňák, s miestom podnikania:
Inžinierska 6, 040 11 Košice-Západ, IČO: 32 464 771, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.05.2014,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička,
so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of May 20th 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Košice I, dated
November 6th 2018, file No. 32OdK/457/2018, published in Commercial Gazette no. 218/2018 on November 13h
2018, the Court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Gabriel Horňák, narodený: 17.01.1962,
bytom: Inžinierska 463/6, 040 11 Košice, Slovak republic, (hereinafter as the “Debtor”) and appointed the
trustee Ing. Imrich Krupička S1178 with the registered Office Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak republic.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 14.11.2018 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Košice I came into force on November 14th 2018. The bankruptcy was declared
as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Imrich Krupička, Mlynská 27, 040 01
Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 32OdK/457/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.
Creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Imrich Krupička, registered Office Mlynská
27, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 32OdK/457/2018. Applications that will not
be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be
not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfilment of certain condition or creditors, who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfil the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a 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. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgement of the claim shall bear the heading “Prihláška 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.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Application must not be corrected or amended.

Ing. Imrich Krupička, správca, Košice dňa 27. novembra 2018
Ing. Imrich Krupička, trustee, Košice, at November 27th 2018

K092038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grígeľ Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cottbuská 1371 / 20, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/355/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/355/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie.
JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Richard Grígeľ, nar.: 4.9.1971, bytom Cottbuská 1371/20, 040 23 KošiceSídlisko KVP, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Grígeľ – BUBLEX-GRIM, s miestom podnikania:
Cottbuská 20, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 43 471 064, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje ponukové
konanie na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Hnuteľný majetok dlžníka
tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty ako sup. zlož. majetku č. 1-osobné motorové vozidlo
CITROEN BERLINGO, rok výroby: 2003.
Súpisová zložka majetku č. 1 zverejnená v OV č.: 201/2018, pod č.: K078859.
Podmienky ponukového konania.
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je do 17.12.2018 do 12,00 hod. na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marián Páll, Teslova 2, 040 12 Košice v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
260dK/355/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
K návrhu pripojí účastník súťaže tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č.ú.: SK03 0200 0000 0040 1910 8757. Záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené skôr resp. nebudú obsahovať všetky
požadované doklady, nebude správca prihliadať.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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jedného účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka po dohode so správcom na tel.č.:
0905313918 v po.-pia. od 8,00 do 14,00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 17.12.2018.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Marián Páll, správca

K092039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomená 1661 / 28, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/57/2018 S738
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/57/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, správca podstaty dlžníka: František
Tóth, narodený: 25.01.1987, bytom: Lomená 28, 040 01 Košice, Slovensko, týmto v súlade s ustanovením § 167q
ods. 3 v spojení s § 167p ZKR ponúka v 2. ponukovom konaní na predaj majetok označeného dlžníka, ktorého
súpis bol zverejnený OV č. 219/2018 dňa 14.11.2018. Jedná sa o súpisovú zložku majetku:

Por. č.: 1
Identifikačné číslo: VP-01
Označenie: hnuteľná vec
Súpisová hodnota majetku: 300,- eur
POZNÁMKA: bez poznámky
Opis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo, zn. CITROEN XSARA
kategória: M1, VIN: VF7N6RFSF36150069, verzia: N6RFSF, zdvihový objem motora: 1998, výkon:120,00
kW/6500 min-1, druh paliva: BA95, prevodovka: MT/5, karoséria: AD KUPÉ, farba: šedá tmavá metalíza, dátum
prvej evidencie (rok výroby): 1.2.1999, EVČ: KE435FY
Spoluvlastnícky podiel 1/1
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POPIS:
·

bez platného STK a emisnej kontroly, dočasne odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčením
o evidencii vozidla (do 3.6.2019), stav tachometra: 244.143 km

Lehota na podávanie ponúk kúpnej ceny je: uplynutím desiateho (10.) dňa od zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť na účet správcu vedený vo VÚB a.s., č.
ú.: SK98 0200 0000 0029 7525 7358.

Podmienky predaja:
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.

Podľa § 167p ods. 2 ZKR
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 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 Košiciach, 27.11.2018

JUDr. Ingrid Kovalčuková
správca
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Deň vydania: 30.11.2018

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ingrid Kovalčuková, kancelária správcu: Štúrova 22, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040 18 Košice, na majetok ktorého bol uznesením
Okresného súdu Košice I zo dňa 01.08.2016, sp. zn. 30K/16/2016 bol vyhlásený konkurz,oznamuje, že
k dnešnému dňu bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti
podstate v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty 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 (§28 ods. 3 ZKR).

V Košiciach dňa 27.11.2018
JUDr. Ingrid Kovalčuková správca
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